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วัตถปุระสงค์การใชง้าน

วตัถุประสงค์การใชง้าน
ระบบ CFX96 Dx และระบบ CFX96 DeepWell Dx ที่มซีอฟต์แวร์ CFX Manager Dx มวีัตถปุระสงคเ์พื่อใช้ในก
ารทำ PCR ด้วยสารเรอืงแสง เพื่อตรวจจับและหาลำดับกรดนวิคลีอกิ ระบบและซอฟต์แวรม์วีัตถปุระสงค์เพือ่ใช้ใน
การวินจิฉยัโรคภายนอกรา่งกายโดยชา่งเทคนคิทางห้องปฏบิตัิการที่ผ่านการฝึกอบรม ระบบนี้มวีัตถปุระสงคเ์พื่อใ
ช้กบัการทดสอบกรดนวิคลีอกิของบุคคลทีส่าม ซึง่ไดร้ับการผลติและติดฉลากเพื่อวตัถุประสงค์ในการวินจิฉยั

ความหมายตราสัญลักษณ
สำคัญ: การเปลี่่ี่่ยนแปลี่่งที่่สำาคัญัจะถกูไฮไลต์ไว้้!

ผู้ผลติ หมายเลขลอ็ต

ใชโ้ดย

สำหรบัใช้ในการวนิิจฉัยโรคภายนอ
ก

ร่างกาย

ขดีจำกดัอณุหภูมิ หมายเลขแค็ตตาล็อก

ดคูำแนะนำในการใชง้าน จำนวนการทดสอบ

สำหรบัใช้กบั หมายเลขซีเรียล

ใชต้ามใบสัง่แพทย์เทา่นั้น ประกอบด้วยน้ำยาง
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เครือ่งหมาย CE – ระเบียบขอ้บังคับ (EU)
2017/746 IVDR

การแปล
เอกสารเกีย่วกบัผลิตภณัฑอ์าจมใีห้บรกิารในภาษาอืน่บนสือ่อิเลก็ทรอนกิส์
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การปฏิบตัติามขอ้กำหนดดา้นความปลอดภัยและกฎระเ
บยีบ

สำหรบัการทำงานทีป่ลอดภัยของ CFX96™Dx แบบเรยีลไทมห์รือ CFX96 DeepWell Dx แบบเรยีลไทม์ที่มซีอฟต์
แวร์ CFX Manager™ Dx ที่อา้งถงึตาม ระบบ CFX Dx ที่ระบุในเอกสารฉบบันี้ Bio-Rad ข้อแนะนำว่าคุณควรปฏบิั
ติตามขอ้มลูจำเพาะดา้นความปลอดภยัที่แสดงในสว่นนีแ้ละตลอดเอกสารฉบับนี้

สำคัญ: ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx ไดร้บัการรบัรองสำหรบัการใชง้านเปน็อปุกรณ์ทางก
ารแพทย์สำหรบัการวินจิฉัยโรคภายนอกรา่งกาย (IVD)

ฉลากเตือนด้านความปลอดภยั
ฉลากเตอืนที่ประกาศบนอปุกรณ์และในเอกสารฉบบันีเ้ตือนคุณเกีย่วกับแหลง่ที่ทำใหเ้กดิการบาดเจบ็หรือเปน็อนัต
ราย ตาราง 1 ระบุฉลากเตือนด้านความปลอดภยัแต่ละชุด

ไอคอน ความหมาย

คำเตือนเกี่ยวกบัความเสีย่งต่ออนัตรายต่อรา่งกายหรืออปุกรณ์
การใช้งาน CFX Dxระบบกอ่นการอา่นคู่มือนี้สามารถก่อให้เกดิอันตรายจากการบาดเจบ็ต่อบุ
คคล สำหรับการใชง้านอยา่งปลอดภัย ห้ามใช้งานอปุกรณน์ี้ด้วยวิธีทีไ่ม่ได้ระบุในคูมือนี้ เฉพา
ะบุคลากรห้องปฏิบัตกิารที่มคีุณสมบัตซิึ่งได้รับการฝึกอบรมการใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าอยา่งปล
อดภัยควรใช้งานอปุกรณ์นี้ จดัการส่วนประกอบทั้งหมดของระบบด้วยความระมดัระวังเสมอ แ
ละด้วยมอืที่สะอาดและแห้ง

คำเตือนเกี่ยวกบัการจดัการกบัวสัดทุี่เป็นอนัตรายทางชีวภาพ
เมื่อจดัการกบัตัวอย่างที่มอีนัตรายทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามขอ้ควรระวงัและแนวทางทีแ่นะนำ
และปฏิบัตติามแนวทางในท้องถิ่นใดๆ สำหรับห้องปฏิบัติการและตำแหน่งทีต่ั้งของคุณโดยเฉ
พาะ

คำเตือนเกี่ยวกบัความเสีย่งต่อการไหม้
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมสร้างความร้อนทีเ่พียงพอสำหรับการเกิดการไหม้ของผิวอยา่
งรุนแรง สวมแวน่ตานิรภัยหรืออุปกรณป์้องกนัดวงตาอืน่ตลอดเวลาระหวา่งการทำงาน รอให้บ
ล็อกตวัอยา่งกลับไปยังอณุหภมูิขณะไม่ใช้งานก่อนการเปิดฝาและนำตัวอยา่งออกเสมอ ให้มรี
ะยะห่างสูงสุดเพือ่หลกีเลี่ยงการไหม้ของผวิโดยอบุัติเหตุ

ตาราง 1 ความหมายของฉลากเตือนด้านความปลอดภยั
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การปฏบิัตติามข้อกำหนดดา้นความปลอดภัยและกฎระเบยีบ

ไอคอน ความหมาย

คำเตือนเกี่ยวกบัความเสีย่งต่อการระเบิด
บล็อกตวัอยา่งอาจร้อนเพียงพอระหวา่งการทำงานปกติสำหรับการทำให้ของเหลวเดือดและระ
เบิด

ตาราง 1 ความหมายของฉลากเตือนด้านความปลอดภยั (ตอ่)

ข้อกำหนดการใชง้านอยา่งปลอดภยัและการปฏิบตัิตามข้อกำหนด
ตาราง 2 แสดงข้อมลูจำเพาะการใช้งานที่ปลอดภยัสำหรบัระบบตรวจจบั PCR แบบเรยีลไทมข์อง Bio-Rad CFX
Dx ต้องใช้สายเคเบิลแบบมีชลิด์ที่ให้มาด้วยกบัอปุกรณ์เหล่านีเ้พือ่ใหแ้นใ่จว่าเป็นไปตามข้อกำหนดขดีจำกดั FCC
คลาส A

ลกัษณะการใชง้าน เงือ่นไขสำหรบัการใชง้านอยา่งปลอดภยั

กำลังอนิพตุปกติ 100–240 VAC, 50–60 Hz, 850 W สูงสุด

หมวดหมูแ่รงดันไฟฟา้เกนิ II

ฟวิส์ 10 A, 250 V, 5 x 20 มม., ระเบิดเร็ว (ปรมิาณ 2)

สภาพแวดล้อม ภายในอาคารเท่านั้น

อณุภูมใิช้งาน 15–31°C

อณุหภูมเิก็บรกัษา –20 ถงึ 60°C

ความชื้นสัมพทัธ์ ไม่เกนิ 80% (ไม่มกีารควบแน่น)

ความสูง ไม่เกนิ 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ระดับมลพิษ 2

ตาราง 2 เงื่อนไขสำหรบัการใช้งานอย่างปลอดภยั

การปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ
ระบบตรวจจบั PCR แบบเรยีลไทม์ CFX Dx ได้รบัการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกีย่วข้องทัง้หมด
ของมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ:

n IEC 61010-1:2010 (แกไ้ขครั้งที่ 3), EN61010-1:2010 (แกไ้ขครัง้ที่ 3). อปุกรณ์ไฟฟา้สำหรบัการวัด การ
ควบคมุ และการใช้งานในห้องปฏบิัติการ - สว่นที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไป
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อันตราย

n IEC 61010-2-010:2014, EN 61010-2-010:2014. ขอ้กำหนดดา้นความปลอดภยัสำหรบัอปุกรณ์ไฟฟา้สำ
หรบัการวัด การควบคมุ และการใช้งานในห้องปฏบิัติการ สว่นที่ 2-010: ขอ้กำหนดเฉพาะสำหรับอปุกรณ์หอ้
งปฏบิัติการสำหรบัการใหค้วามรอ้นวัสดุ

n IEC 61010-2-081:2015, EN 61010-2-081:2015. ขอ้กำหนดดา้นความปลอดภยัสำหรบัอปุกรณ์ไฟฟา้สำ
หรบัการวัด การควบคมุ และการใช้งานในห้องปฏบิัติการ สว่นที่ 2-081: ขอ้กำหนดเฉพาะสำหรับอปุกรณ์หอ้
งปฏบิัติการอตัโนมตัิและกึง่อตัโนมตัิสำหรับการวิเคราะห์และวัตถปุระสงคอ์ืน่ๆ (รวมการแกไ้ขครั้งที่ 1)

n IEC 61010-2-101:2015 (แกไ้ขครัง้ที่ 2) ขอ้กำหนดดา้นความปลอดภยัสำหรับอปุกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด
การควบคมุ และการใช้งานในห้องปฏบิตัิการ ขอ้กำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณ์ทางการแพทยส์ำหรบัการวินจิ
ฉยัโรคภายนอกร่างกาย (IVD)

n IEC 61326-1:2012 (คลาส A), EN 61326-1:2013 (คลาส A) อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวดั การควบคุม และ
การใช้งานในห้องปฏบิตัิการ ขอ้กำหนด EMC สว่นที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไป

n IEC 61326-2-6:2012, EN 61326-2-6:2013 (คลาส A) อปุกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการใ
ช้งานในห้องปฏบิตัิการ ขอ้กำหนด EMC ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณท์างการแพทย์สำหรบัการวินจิฉยั
โรคภายนอกรา่งกาย (IVD)

สำคัญ: เครือ่งมือนีส้รา้ง ใช้ และสามารถแผพ่ลังงานคลืน่ความถี่วิทยุ และหากไมไ่ด้ติดตั้งและใช้งานตามเอก
สารคำแนะนำที่ใหม้าด้วย อาจทำใหเ้กิดการรบกวนที่เป็นผลเสียต่อการสือ่สารทางวิทยุ การทำงานของระบบ
ในพื้นที่อยู่อาศยัมกัจะทำใหเ้กิดการรบกวนที่เป็นอนัตราย ซึง่ผูใ้ชง้านในกรณีเหลา่นีจ้ำเปน็ต้องปรบัแกไ้ขก
ารรบกวนด้วยคา่ใชจ้่ายของผู้ใช้งานเอง

อันตราย
CFX Dx ระบบตรวจจบั PCR แบบเรยีลไทมไ์ด้รบัการออกแบบมาเพือ่ใหท้ำงานไดอ้ย่างปลอดภยัเมื่อใช้ตามวิธทีี่ก
ำหนดโดยผู้ผลิต หาก CFX Dx ระบบตรวจจับ PCR แบบเรยีลไทม์หรอืส่วนประกอบใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเครือ่งมอืถู
กใช้โดยวิธทีี่ไม่กำหนดโดยผูผ้ลิต อาจทำใหก้ารปอ้งกนัภายในเครื่องมอืบกพรอ่งได้ Bio-Rad Laboratories,
Inc. จะไมร่บัผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหายที่เกดิจากการใช้อปุกรณ์นีใ้นลักษณะที่ไม่ไดก้ำหนดไว้ หรื
อโดยการดดัแปลงเครื่องมอืที่ไม่ได้ดำเนนิการโดย Bio-Rad หรอืตัวแทนที่ได้รบัอนญุาต การใหบ้รกิารสำหรบั
CFX Dx ระบบตรวจจบั PCR แบบเรยีลไทมค์วรดำเนนิการโดยบคุลากรที่ได้รบัการฝกึอบรม Bio-Rad เท่านัน้

อันตรายทางชีวภาพ
CFX Dx ระบบตรวจจบั PCR แบบเรยีลไทมค์ือผลติภณัฑจ์ากห้องปฏบิตัิการ อยา่งไรก็ตาม หากมตีัวอย่างอนัตรา
ยทางชีวภาพเกดิขึ้น ใหป้ฏบิตัิตามแนวทางต่อไปนี้และดำเนนิการตามแนวทางใดๆ ของท้องถิ่นที่เกีย่วกับห้องปฏิ
บตัิการและสถานที่ของคุณ

หมายเหตุ: ไมม่กีารปลอดปล่อยสารที่เป็นอนัตรายทางชีวภาพในระหว่างการทำงานตามปกติของเครือ่งมอืนี้

ขอ้ควรระวังทั่วไป

n สวมเสือ้คลุมและถงุมอืสำหรบัหอ้งปฏบิัติการ รวมถึงแว่นครอบตาหรอืแวน่ตานริภยัที่มทีี่กนัด้านขา้งอยู่เสมอ
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การปฏบิัตติามข้อกำหนดดา้นความปลอดภัยและกฎระเบยีบ

n ไมใ่ชม้ือแตะปาก จมูก และตา

n ปดิรอยบาดหรอืรอยถลอกใหส้นทิก่อนทำงานกบัวัสดุทีม่ีโอกาสทำให้เกดิการติดเชื้อได้

n หลงัจากทำงานกบัวัสดุใดๆ ที่มโีอกาสทำใหเ้กิดการติดเชื้อได้ ใหล้้างมอืด้วยสบู่และนำ้ให้สะอาดกอ่นออกจา
กห้องปฏบิตัิการ

n ถอดนาฬกิาข้อมอืและเครือ่งประดับออกก่อนทำงานที่โต๊ะปฏบิตัิการ

n เกบ็วัสดุติดเชื้อหรอืวัสดุุที่มโีอกาสทำใหเ้กิดการติดเชื้อไว้ในภาชนะทีไ่มแ่ตกและกันการรัว่ไหล

n ถอดชุดปอ้งกนัออกกอ่นที่จะออกจากหอ้งปฏบิัติการ

n ห้ามใช้มอืทีใ่สถ่งุมือเขยีน รบัโทรศพัท์ เปดิสวิตช์ไฟ หรอืสมัผัสสิง่ใดที่ผูอ้ื่นอาจสมัผัสโดยไมส่วมถุงมอื

n เปลีย่นถงุมอืบอ่ย ๆ ถอดถุงมอืทันททีี่เห็นว่ามีการปนเปื้อน

n อย่าให้วสัดทุี่ไม่สามารถขจดัการปนเปื้อนได้อย่างหมดจดสมัผัสกับวัสดุที่มโีอกาสทำใหเ้กิดการติดเชื้อได้

n เมือ่เสรจ็สิน้การดำเนินการที่เกีย่วข้องกับวัสดุที่เปน็สารอนัตรายทางชีวภาพแลว้ ให้ขจดัสิง่ปนเปือ้นในพื้นที่
การทำงานด้วยสารฆา่เชื้อโรคที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น น้ำยาฟอกขาวในครวัเรอืนเจือจางให้มคีวามเขม้ขน้
1:10)

ขอ้ควรระวังเฉพาะสำหรบัเครือ่งตรวจวินจิฉัยภายนอกรา่งกาย

n ตัวอยา่งจากผู้ปว่ยทุกตัวอยา่งมโีอกาสเปน็อนัตรายทางชีวภาพและควรได้รบัการจัดการโดยใช้ข้อควรระวัง
ที่สอดคล้องกับหลกัสากล

n ไมม่ีการปลดปลอ่ยสารทีเ่ปน็อนัตรายทางชีวภาพในระหว่างการทำงานปกติของเครือ่งมือนี้

การขจัดการปนเปือ้นบนพื้นผิว

คำเตือน! เพือ่ป้องกันไฟฟ้าช็อต ใหป้ิดเครือ่งและดึงปลัก๊ออกกอ่นทีจ่ะปฏบิัติตามขั้นตอนการขจัั
ดการปนเปื้อน

พื้นที่ต่อไปนีส้ามารถทำความสะอาดได้ด้วยนำ้ยาฆา่เชื้อแบคทีเรยี เชื้อไวรสั หรอืเชื้อราในโรงพยาบาล

n ฝาครอบด้านนอกและโครงตัวเครือ่ง

n พื้นผิวปอ้งกนัปฏกิริยิาภายในและหลุมบล็อกปฏกิริิยา

n แผงควบคุมและจอแสดงผล

ในการเตรยีมและใช้น้ำยาฆา่เชื้อโรค โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลติผลิตภณัฑ์ ควรลา้งบลอ็กปฏกิริิยาและหลุมบลอ็
กปฏกิริยิาให้สะอาดดว้ยนำ้หลาย ๆ ครัง้หลังจากที่ใช้นำ้ยาฆา่เชื้อ หลังจากล้างบลอ็กปฏกิิรยิาและหลุมบลอ็กปฏกิิ
รยิาด้วยนำ้แลว้ ใหเ้ช็ดให้แหง้สนทิ
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อันตราย

สำคัญ: ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มฤีทธิก์ดักร่อนหรือสารละลายที่มคีวามเป็นด่างรนุแรง สารเหล่านีอ้าจส
รา้งรอยขดีข่วนบนพื้นผิวและทำใหบ้ลอ็กปฏกิริิยาเสยีหาย สง่ผลให้ไมส่ามารถควบคุมอณุหภูมไิด้อยา่งแมน่
ยำ

การกำจัดวัตถอุันตรายทางชีวภาพ

กำจดัวัตถทุี่มโีอกาสปนเปื้อนเหลา่นีต้ามกฎระเบยีบสำหรบัหอ้งปฏบิัติการในท้องถิ่น ภมูภิาค และประเทศ

n ตัวอยา่งสิง่สง่ตรวจ

n นำ้ยา

n ภาชนะบรรจตุัวทำปฏกิริยิาที่ใช้แล้วหรอือุปกรณ์สิน้เปลืองอืน่ ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อน

อันตรายทางเคมี
ระบบตรวจจบัของ PCR แบบเรยีลไทม์ CFX Dx ไมม่ีสารเคมทีี่อาจเปน็อนัตราย

อันตรายจากการระเบดิหรือเพลิงไหม้
CFX Dx ระบบตรวจจบั PCR แบบเรยีลไทมจ์ะไม่กอ่ให้เกดิอนัตรายจากการติดไฟหรอืการระเบดิเมื่อใช้ตามวิธทีี่
กำหนดโดย Bio-Rad Laboratories

อันตรายทางไฟฟ้า
หากติดตั้งและใชง้านไดอ้ย่างถกูต้อง ระบบตรวจจับ PCR แบบเรยีลไทม์ CFX Dx จะไม่กอ่ให้เกดิอนัตรายทางไฟ
ฟ้าแกผู่้ใช้ โดยจะต้องไม่ทำการดดัแปลงทางกายภาพและเชื่อมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟทีม่ีคณุสมบัติเหมาะสม

การขนส่ง
กอ่นขนย้ายหรอืขนสง่ระบบตรวจจบั PCR เรยีลไทม์ CFX Dx หรอืโมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอลหรอืฐานเครือ่งเ
พิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม ต้องทำขัน้ตอนการชำระสิง่ปนเปือ้น ขนย้ายหรอืขนสง่ระบบตรวจจบั PCR เรียลไทม์
CFX Dx หรือโมดลูปฏิกริยิาแบบออปติคอลในภาชนะบรรจแุยกกนั โดยใช้วัสดุหุม้หอ่ที่ให้มาทุกครัง้เพื่อปอ้งกนัค
วามเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นกบัเครื่องมอื หากไม่มภีาชนะที่เหมาะสม ติดต่อสำนกังาน Bio-Rad ในท้องถิน่ของคุณ
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แบตเตอรี่
ระบบ CFX Dx เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรมใช้ถา่นกอ้นกระดมุแบบลเิทียมเมทัล 3V และชุดแบตเตอรีน่ิเกลิเม
ทัลไฮไดรด์แบบชารจ์ใหมไ่ด้ 4.8 V เพือ่รกัษาการตั้งค่าเกี่ยวกบัเวลาและขอ้มูลการดำเนนิการในกรณีที่ไมม่พีลังง
านไฟฟ้า หากเวลาและ/หรือขอ้มูลการดำเนนิการไม่ตรงตามคา่ที่ตั้งไว้หลงัจากปดิหน่วย อาจเป็นสญัญาณบ่งบอก
ว่าแบตเตอรีอ่อ่น หากเกดิกรณนีี้ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนนุดา้นเทคนิคของ Bio-Rad เพื่อรบัความช่วยเหลือ

อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรีด่้วยตัวเอง ติดต่อฝ่ายสนบัสนนุด้านเทคนคิ Bio-Radหลุ

การกำจัด
ระบบตรวจจบั PCR แบบเรยีลไทม์ CFX Dx มวีัสดุไฟฟ้า ซึ่งควรจะกำจัดโดยถือเปน็ของเสยีที่ไม่ไดค้ัดแยกและต้อ
งเกบ็แยกต่างหากตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัของเสยีและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสข์องสหภาพยโุรป 2012/19/EU—
WEEE Directive กอ่นการกำจัด โปรดติดต่อตัวแทน Bio-Rad ในประเทศของคุณเพือ่ขอคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจ
งสำหรับแต่ละประเทศ

การรับประกัน
ระบบตรวจจบั PCR เรยีลไทม์ CFX Dx และอปุกรณ์เสรมิที่เชื่อมต่ออยูภ่ายใต้ Bio-Rad การรบัประกันมาตรฐาน
ติดต่อสำนกังาน Bio-Rad ในทอ้งถิน่ของคณุเพื่อสอบถามรายละเอียดของการรบัประกนั
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บท 1 บทนำ
Bio-Radของ CFX Dx ระบบการเพิ่มปรมิาณ PCR แบบเรยีลไทมส์ำหรบัการวินจิฉยัในหลอดทดลอง (IVD) มาพร้
อมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีลา่สดุ ช่วยให้สามารถมกีารหาปรมิาณ PCR ด้วยเสน้โคง้มาตรฐาน การวเิคราะห์
การแสดงออกของยีน การแยกอลัลีล และการวิเคราะห์จดุสิน้สดุได้

ระบบ CFX Dx ประกอบด้วยสองโมดูลฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์:

n โมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอล (ORM) CFX96™Dx หรอื CFX96 DeepWell Dx

n เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม C1000™

n ซอฟต์แวร์ CFX Manager™ Dx

เมือ่ใช้กบัซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx คณุสามารถ

n สรา้งผลลัพธท์ันทีด้วย Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ต้น)

n ปอ้นหรือแกไ้ขขอ้มลูหลมุกอ่น ระหว่าง หรอืหลงัจากดำเนนิการ

n แปลความหมายขอ้มูลที่ซบัซอ้นและทำความเข้าใจการศกึษาการแสดงออกของยีนด้วยเครือ่งมือต่างๆ เช่นก
ารวิเคราะห์ควบคุม PrimePCR™ และเครือ่งมอืการเลอืกยนีอา้งองิ

n จดัเตรยีมรายงานข้อมลู PCR แบบเรียลไทมท์ี่ครอบคลมุของคณุ

ระบบตรวจจบั PCR CFX Dx
ตาราง 3 แสดงรายการผลติภณัฑ์ IVD PCR ของ Bio-Rad ทีจ่ัดสง่พรอ้มกับ ระบบ CFX Dx

หมายเหตุ: ระบบ CFX Dx จดัสง่มาพรอ้มกบัซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม
C1000 Dx และโมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอล CFX96 Dx หรอื CFX96 DeepWell Dx

แคตตาลอ็ก # คำอธิบาย

1845097-IVD CFX96 Dx ORM *

1844095-IVD CFX96 DeepWell Dx ORM

1841000-IVD เครื่องเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม C1000 Dx

12007917 ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx v3.1

ตาราง 3 ระบบตรวจจับ PCR รุน่ CFX IVD

* โมดูลปฏกิิริยาแบบออปติคอล
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บท 1 บทนำ

ค้นหาข้อมลูเพิม่เติม
เอกสารฉบับนีจ้ะอธบิายวิธกีารตั้งค่าและใช้งานระบบตรวจจับ PCR แบบเรยีลไทม์ CFX96 Dx และ CFX96
DeepWell Dx ที่มีเครือ่งหมาย CE-IVD โดยจะเรยีกระบบเหลา่นีว้่า ระบบ CFX Dx ในเอกสารฉบบันี้ นอกจากนี้ เ
อกสารฉบับนีจ้ะอธิบายวิธใีช้ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ด้วย ระบบ CFX Dx

เคลด็ลับ: คลกิโลโก้ Bio-Rad ที่มมุขวาบนของหนา้ต่าง ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ใดกไ็ด้เพื่อเปิดเว็บไ
ซต์ของ Bio-Rad เว็บไซต์นีม้ลีิงก์ไปยังบันทึกย่อทางเทคนคิ คู่มอื ขอ้มูลผลิตภณัฑ์และการสนบัสนุนทางเทค
นคิ นอกจากนี้ เว็บไซต์นีย้งัมแีหลง่ขอ้มูลด้านเทคนคิเกีย่วกับวิธกีารและการนำไปใช้ที่หลากหลายที่เกีย่วข้อ
งกับเทคนคิ PCR, PCR แบบเรยีลไทม์ และการแสดงออกของยนี
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บท 2 การตั้งคา่เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรม
C1000 Dx

ในบทนีจ้ะอธบิายวธิีการตั้งคา่เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธุกรรม C1000 Dx ของ ระบบ CFX Dxในสถานทีท่ำงาน
ของคุณ

เคลด็ลับ: ก่อนตั้งค่าเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม คณุควรทำความคุ้นเคยกับเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุ
รรมและ โมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอลพอรต์และอปุกรณเ์สริม

ข้อกำหนดเกีย่วกับสถานที่ทำงาน
ตารางในบทนีร้ะบถุึงรายการขอ้กำหนดเกีย่วกับห้อง สภาพแวดลอ้ม และพลังงานที่จำเปน็ในการติดตั้งและใช้เครื่
องเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรม ระบบ CFX Dx ให้ได้ผล

หมายเหตุ: ติดตั้งเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรม ระบบ CFX Dx บนพื้นผิวที่เรยีบและแห้งที่มลีมเย็นหมุนเวี
ยนอยา่งเพียงพอเพื่อใหเ้ครือ่งสามารถทำการทดสอบไดอ้ย่างถกูต้อง

ข้อกำหนดเกี่ยวกบัพื้นที่บนโตะ๊

Item (รายการ) ขอ้มูลจำเพาะ

กำลังไฟเขา้ สูงสุดไม่เกนิ 850 วตัต์

ความถี่ 50–60 เฮริตซ์ เฟสเดี่ยว

พอร์ต USB 5 A, 1 B

ขนาด กวา้ง: 13 นิ้ว; 33 ซม.

ลึก: 18 นิ้ว; 46 ซม.

สูง: 14 นิ้ว; 36 ซม.

น้ำหนัก 47 ปอนด์; 21 กิโลกรัม

ตาราง 4 ข้อกำหนดเกีย่วกบัพื้นทีบ่นโต๊ะสำหรบัระบบ CFX Dx เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม
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บท 2 การตั้งค่าเครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx

ข้อกำหนดเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม

พารามเิตอร์ ช่วง ช่วงความชืน้

สภาวะในการทำงาน 15–31°C

59-87.8°F

0-80% RH ไม่มกีารควบแน่น

สภาวะในการเกบ็รักษา 15–31°C

59-87.8°F

0-80% RH ไม่มกีารควบแน่น

ตาราง 5 ข้อกำหนดเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของ ระบบ CFX Dx เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม

ข้อกำหนดเกี่ยวกบัพลงังานไฟฟ้า
พลงังานไฟฟ้าที่สง่ไปยงัเครื่องเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรม ระบบ CFX Dx ต้องมคีวามเสถียรและอยูใ่นข้อกำหนด เ
พื่อให้มัน่ใจว่าสามารถทำงานไดอ้ย่างเหมาะสม สายไฟที่เชื่อมต่อกับพอรต์เต้ารบัต้องมรีะดับ 7 แอมพ์ขึน้ไป

Item (รายการ) ขอ้มูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟา้เข้าหลัก 100–240 โวลต์ 50–60 เฮิรตซ์ เฟสเดี่ยว

การใช้พลังงานสูงสุด <850 วตัต์

จำนวนเต้าเสียบไฟ เต้าเสียบไฟอยา่งน้อย 2 ชอ่ง

n เต้าเสียบ 1 ช่องสำหรับเครือ่งเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม

n เต้าเสียบ 1 ช่องสำหรับคอมพวิเตอร์ที่เรยีกใช้ซอฟต์แวร์ CFX
Manager Dx

ตาราง 6 ข้อกำหนดเกีย่วกบัพลังงานไฟฟ้า ระบบ CFX Dx

22 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx



ภาพรวมของระบบ

ภาพรวมของระบบ
ภาพประกอบในสว่นนีแ้สดงชิ้นสว่นหลักของฐานเครื่องเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม C1000 Dx

มุมมองดา้นหน้า

1 โมดูลปฏกิริิยาใยแกว้ — มรีะบบใยแกว้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิกิรยิาเรืองแสงและบลอ็กเครื่องเพิ่มป
ริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง ระบบตรวจจบั PCR แบบเรยีลไทม์ CFX Dx รองรบัโมดูล
CFX96™ Dx หรอื CFX96 DeepWell Dx

2 ไฟ LED แสดงสถานะ — แสดงวา่มีการใช้งานบล็อกอยู่

3 ปุ่ม Lid (ฝา) — จะเปิดหรือปิดฝาโมดูลปฏิกริิยาใยแก้วและปิดผนึกห้องเครือ่งปฏิกริิยา

4 ฐานเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง C1000™ Dx — จะจ่ายไฟและสื่อสารกับระบ
บ และสนับสนุนการทำงานของโมดูลปฏิกริิยาใยแกว้ใน CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell

5 หนา้จอและปุม่บนแผงด้านหนา้ — ช่วยการควบคุมระบบในโหมดสแตนด์อะโลน

สำคญั: เพื่อให้มั่นใจว่าขอ้มลูการศกึษายนี IVD มีความสมบูรณ์ ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx จึ
งจะไมร่องรบัข้อมูลที่สรา้งขึน้โดยเครือ่งเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในโหมดสแตนด์อะโลน

6 Heated Inner Lid (ฝาครอบด้านในทีม่กีารอุ่น) รักษาอณุหภูมิของฝาครอบเพือ่ปอ้งกนัการควบแน่น
และระเหย

7 บลอ็กตวัอย่าง/ปฏกิิรยิา — ชว่ยยดึภาชนะปฏิกริิยา รวมถึงทอ่และไมโครเพลท

คำอธบิายสญัลักษณ์
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บท 2 การตั้งค่าเครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx

มุมมองดา้นหลัง

1 Ethernet Port (พอรต์อีเทอรเ์นต็) ใช้เชือ่มต่อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม C1000 Dx เข้ากับเครื
อขา่ยของคุณ

2 USB Type B Port (พอร์ต USB Type B) ใช้เชื่อมต่อเครื่องเพิม่ปรมิาณสารพันธุกรรม C1000 Dx เข้
ากบัคอมพวิเตอรท์ี่ใชซ้อฟต์แวร์ CFX Manager Dx

3 USB Type A Port (พอร์ต USB Type A) ใช้ถ่ายโอนขอ้มลูไปยงัและจากแฟลชไดรฟ์ USB

สำคญั: เพื่อให้มั่นใจว่าขอ้มลูการศกึษายนี IVD มีความสมบูรณ์ ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx จึ
งจะไมร่องรบัข้อมูลที่สรา้งขึน้โดยเครือ่งเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในโหมดสแตนด์อะโลน

4 Serial Test Port (พอรต์การทดสอบต่อเนื่อง) สำหรบัการทดสอบบริการเทา่นัน้

5 Cooling Vent (ชอ่งระบายความรอ้น) ระบายความร้อนให้กบัเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

สำคญั: ห้ามปิดกั้นช่องระบายความร้อน เพือ่การทำงานที่มปีระสิทธิภาพที่สุด ควรตรวจสอบให้แน่
ใจว่าอากาศสามารถหมุนเวียนทีด่้านหลังของฐานเครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมได้

6 Power Input (กำลงัไฟเข้า) ไฟ AC หลัก ใช้สายไฟที่ให้มา

7 Power Switch (สวิตชไ์ฟ) สวติชโ์ยกเพือ่เปิดและปิดเครื่องเพิม่ปรมิาณสารพันธุกรรม

8 Fuses (ฟิวส์) โปรดดูข้อมูลเฉพาะของฟวิสไ์ด้ที่ขอ้กำหนดการใช้งานอย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตา
มขอ้กำหนด ในหน้า 14

คำอธบิายสญัลักษณ์
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โมดลูปฏิกริยิาแบบออปตคิอล

โมดูลปฏกิิริยาแบบออปติคอล
เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม C1000 Dx สามารถทำงานรว่มกับโมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอล Bio-Rad ต่อไป
นีส้ำหรบัการทำ PCR แบบเรยีลไทม์

n โมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอล CFX96 Dx

n โมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอล CFX96 DeepWell Dx

โมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอล CFX Dx ที่เลือกไว้และเครือ่งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมจะจัดสง่ในกลอ่งแยกต่างหา
ก ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะจัดสง่มาพรอ้มกบัโมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอล

สำคัญ: โมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอลจะได้รบัการปรบัเทียบกับฐานของเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรมที่จดั
สง่ไปด้วยกนั ดังนัน้ หา้มใช้โมดลูปฏกิริยิาแบบออปติคอลกบัฐานของเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรมอืน่ หรื
อใช้ฐานของเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธรุรมกบัโมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอลอื่น

โมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอลทั้งสองแบบจะมฝีาอุน่ทีป่รบัได้อยา่งเต็มที่ซึง่สามารถทำการทดสอบไดอ้ยา่งนา่เชื่อถื
อโดยมชี่วงของอ่างปฏกิรณ์ที่กว้าง โมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอลแต่ละตัวจะมีพดัลมระบายความรอ้นเพือ่ทำใหค้ว
ามรอ้นและความเย็นอย่างรวดเรว็

โมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอล CFX Dx แต่ละตัวประกอบด้วยสว่นประกอบต่อไปนี้

n Heated Inner Lid (ฝาครอบด้านในที่มกีารอุน่) รกัษาอณุหภมูขิองฝาครอบเพือ่ปอ้งกนัการควบแนน่และร
ะเหย

n Sample/Reaction Block (บลอ็กตัวอยา่ง/ปฏกิริยิา) บรรจุอา่งปฏกิรณ์ รวมทั้งหลอดและไมโครเพลต

n Lid Button (ปุม่ฝาครอบ) เปดิและปดิฝาครอบและปดิผนกึปฏกิริยิา

n Status LED (สถานะ LED) เมื่อเปดิ จะบง่ชีว้่ากำลังใช้งานบลอ็กอยู่

ปริมาตรตัวอยา่งที่แนะนำ
เมือ่ใช้เครือ่งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม C1000Dx ปรมิาตรตัวอยา่งสงูสุดจะขึ้นอยู่กบัชนดิของโมดูลปฏกิริิยาที่ใช้
ตาราง 7 แสดงปรมิาตรที่แนะนำใหใ้ช้กับโมดูลปฏกิริยิาแต่ละชนดิ

จำนวนหลมุ จำนวนบลอ็ก
ปรมิาตรตวัอยา่งที่แนะนำ ในหนว่ย µl

(ขีดจำกัดสงู)

96 หลุม 1 10-50

96 หลุมลกึ 1 10-125

ตาราง 7 ขีดจำกดัขนาดและปรมิาตรสำหรบัโมดลูปฏิกริยิา
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บท 2 การตั้งค่าเครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx

การติดตั้งเพิ่มปริมาณสารพันธกุรรม C1000 Dx
ฐานเครื่องเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx จัดส่งมาในกล่องแยกต่างหากจาก โมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอล
แพคเกจจะประกอบดว้ย:

n ฐานเครื่องเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรมC1000 Dx

n สายไฟ

n สาย USB 1 เสน้

วิธตีิดตั้งเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรม C1000 Dx

1 แกะกล่องและติดตั้งฐานเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรม C1000 Dx

2 ติดโมดลูปฏกิริยิาเข้ากบัฐาน

3 ถอดสกรูที่จดัสง่มาออก

สว่นนีจ้ะจะอธิบายงานเหลา่นี้โดยละเอยีด

การแกะกล่องและตั้งค่าของเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธกุรรม C1000 Dx
สำคัญ: กอ่นทีจ่ะใชง้านเครือ่งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โปรดอา่นขอ้มูลใน การปฏิบตัิตามขอ้กำหนดด้านค
วามปลอดภัยและกฎระเบียบ ในหน้า 13 และ ฉลากเตือนดา้นความปลอดภยั ในหนา้ 13

เคลด็ลับ: ระหวา่งการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมพีื้นที่่เพียงพอสำหรับวางเครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่จะเรยีก
ใช้ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ใกล้ ๆ กบัเครือ่งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

วิธกีารแกะกลอ่งและตั้งคา่ฐานของเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรม

1 หากล่องที่บรรจฐุานของเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรม

2 นำฐานออกจากวัสดบรรจุภณัฑ์

เคลด็ลับ: เก็บวัสดุบรรจภุณัฑไ์ว้ใช้ในอนาคต หากมีรายการใดสญูหายหรอืเสยีหาย โปรดติดต่อสำนักง
าน Bio-Rad ในพื้นที่ของคุณ

3 วางฐานของเครือ่งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมบนพื้นผิวที่เรยีบและแห้งที่มลีมเย็นไหลเวียนอย่างเพียงพอเพื่อใ
ห้ทำงานได้ดี

4 หาสายไฟในบรรจภุณัฑท์ี่จัดสง่ และเสยีบปลายดา้นหนึ่งเข้ากบัพอรต์เต้ารบัที่ด้านหลงัเครื่องเพิ่มปรมิาณสาร
พันธกุรรม

สำคัญ: อย่าเพิ่งเปิดเครือ่งในเวลานี้

5 ติดโมดลูปฏกิริยิา IVD เขา้กับฐาน ไปที่การติดโมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอล ในหนา้ 27
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การตดิตั้งเพิม่ปริมาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx

การตดิโมดูลปฏกิิริยาแบบออปตคิอล
Bio-Rad จดัสง่โมดูลปฏิกริยิาแบบออปติคอล CFX96 Dx หรอื CFX96 DeepWell มาพรอ้มกบัฐานเครือ่งเพิม่ปริ
มาณสารพันธกุรรม C1000 Dx (แต่อยู่ในกล่องแยกต่างหาก) แกะกล่องโมดูลปฏกิริิยาแบบออปติคอลอย่างระมัดร
ะวงั และตรวจดูว่ามสีายไฟและสาย USB อยูใ่นกลอ่งที่จดัสง่มาหรอืไม่

สำคัญ: โมดูลปฏกิริยิาแบบออปติคอลแต่ละโมดูลจะได้รบัการปรบัเทียบกบัฐานเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุร
รมที่จัดส่งมาดว้ยกนั ดงันัน้ ห้ามใช้โมดูลปฏกิริิยาแบบออปติคอลกบัฐานเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรมอืน่

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ฐานเครือ่งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม C1000 Dx วางอยูบ่นพื้นผิวทีเ่รยีบและแหง้ โดยมีการ
ไหลของอากาศเยน็ที่เพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อยา่งเหมาะสม

วิธกีารติดโมดลูปฏกิิรยิาเขา้กบัฐานเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรม

1 วางเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยกดแถบลอ็กลง

2 ยกโมดลูปฏกิริยิาแบบออปตคิอลโดยใช้ทีจ่ับที่เว้าเขา้ที่ด้านบนช่องระบายอากาศด้านข้าง จัดตำแหนง่โมดลูไ
ว้ในสล็อตโมดูลปฏกิริยิา C1000 Dx โดยใหเ้หลือพืน้ที่ดา้นหน้าประมาณ 2 ซม. เมือ่อยู่ในสล็อต โมดูลแบบอ
อปติคลัควรคลมุโลโก้ Bio-Rad ที่ด้านหนา้ของสลอ็ต

3 ดึงแถบล็อกขึน้จนกวา่จะจมเข้ากับด้านข้างของสลอ็ตโมดูล การดำเนนิการนี้จะเลือ่นโมดลูไปขา้งหน้าและล็อ
กเข้าที่
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บท 2 การตั้งค่าเครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx

4 ตรวจสอบว่าโมดูลวางเข้าอยู่ในฐานเครื่องเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx อย่างสมบรูณแ์ละเรยีบไปกั
บเครือ่ง ไมค่วรมีชอ่งว่างระหว่างโมดูลกบัฐาน

5 เสยีบปลัก๊ไฟเขา้ด้านหลังฐานวางเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx และเสยีบเขา้กับเต้าเสยีบไฟที่
เหมาะสม จากนัน้กดสวิตช์ไฟที่แผงด้านหลังของเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม C1000 Dx เพิม่เริม่ใช้งาน
ระบบ

การถอดสกรูสำหรับการจัดส่ง
สำคัญ: โมดูลการปฏิกริยิาแบบออปติคอลของ Bio-Rad จะจัดสง่โดยมสีกรูสำหรับการจดัสง่สแีดงเสยีบอยูใ่น
ฝาครอบด้านในเพื่อยึดโมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอลระหว่างการจดัสง่ คุณจะต้องถอดสกรสูำหรับการจดัสง่ก่
อนที่คุณจะสามารถใช้งานโมดลูปฏิกริยิาแบบออปติคอลได้

วิธกีารถอดสกรสูำหรบัการจดัส่ง

1 เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม C1000 Dx จะรบัรูว้่าสกรสูำหรบัการจัดสง่เสยีบอยู่ในโมดูลปฏกิริยิาแบบออ
ปติคอล และแสดงขอ้ความเป็นคำแนะนำให้คณุถอดสกรูออก
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การตดิตั้งเพิม่ปริมาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx

2 ทำตามคำแนะนำในการถอดสกรูสำหรบัการจดัสง่ แผนภาพตอ่ไปนีแ้สดงตำแหนง่ของสกรสูำหรบัการจดัสง่

หมายเหตุ: คุณต้องใสส่กรสูำหรบัการจัดสง่กลับเข้าไป หากจำเป็นต้องสง่โมดูลปฏกิริยิาคืนด้วยเหตุผล
ใดกต็าม เก็บสกรไูว้ในที่ปลอดภยัและสามารถเข้าถงึได้

การใส่เพลตตวัอย่าง
เพลตจะต้องสมัผัสกบับล็อกปฏกิริยิาอย่างสมบรูณ์ เพื่อให้แนใ่จว่าเกดิการทำความร้อนและความเย็นของตัวอยา่ง
ที่สมำ่เสมอ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการสมัผสัอยา่งเพียงพอ ให้ทำสิง่ต่อไปนี้

n ตรวจดูเพื่อยืนยนัวา่บล็อกสะอาดกอ่นใสต่ัวอยา่ง

n กดหลอด แถบหลอด หรอืไมโครเพลตแต่ละชิ้นลงหลุมบล็อกให้แนน่

n เมือ่ใช้หนึง่หลอดหรือสองสามหลอด ใหใ้ช้โครงใสห่ลอด (แคตตาล็อก #1849000 หรอื #1849001) หรอืใส่
หลอดเปลา่อยา่งนอ้ยหนึ่งหลอดในแต่ละมมุของบลอ็ก เพื่อให้แนใ่จว่าฝาครอบมีแรงกดบนหลอดแต่ละหลอด
อย่างสม่ำเสมอ
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บท 2 การตั้งค่าเครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธกุรรม C1000 Dx

การใส่เพลตลงในโมดลูปฏกิริิยาแบบออปติคอล

สำคัญ: เมือ่ใชร้ะบบ ระบบ CFX Dx จะปรับสมดุลแถบหลอดหรอืเพิม่ฝาครอบหลอดให้กบัหลุมมมุเสมอ เพื่อใ
ห้แนใ่จว่าฝาที่อุน่จะสง่แรงดันที่สมำ่เสมอทั่วทั้งบล็อก

วิธกีารใส่เพลตลงในของโมดลูปฏกิิรยิา

1 หากต้องการเปดิฝาครอบมอเตอร์ ใหท้ำอยา่งใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้

n ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ในซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ใหค้ลิ
ก Open Lid (เปดิฝาครอบ)

n บนแท็บ Start Run (เริม่ทำการทดสอบ) ในซอฟต์แวร์ ให้คลิก Open Lid (เปดิฝาครอบ)

n กดปุ่มฝาครอบที่ด้านหนา้ของอปุกรณ์

2 วางไมโครเพลต หลอดแต่ละหลอด หรอืแถบหลอดที่มฝีาปิดสนทิลงในบลอ็ก

สำคัญ: ตรวจสอบว่าท่อปิดสนิทเพือ่ปอ้งกนัการรัว่ซมึ

เคลด็ลับ: เพื่อให้ได้ผลลัพธท์ี่ดีที่สดุ ให้โหลดตัวอย่างปรมิาตร 10-25 μl สำหรบั ระบบ CFX Dx

3 เพื่อให้มกีารวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างถกูต้อง ให้ตรวจสอบว่าการวางแนวของปฏกิิรยิาในบล็อกตรงกนักับการวา
งแนวของสารในหลุมในแท็บ Plate (เพลต) ในซอฟท์แวร์ CFX Manager Dx

เคลด็ลับ: คุณสามารถแกไ้ขสารในหลุมได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ก่อน ระหว่าง หรอืหลัง
การทดสอบได้

4 หากต้องการปิดฝาครอบมอเตอร์ ใหท้ำอย่างใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้

n กดปุ่มฝาครอบบนเครือ่งมือ

n ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ในซอฟต์แวร์ ให้คลิก Close Lid (ปิดฝา
ครอบ)

n บนแท็บ Start Run (เริม่ทำการทดสอบ) ในซอฟต์แวร์ ให้คลิก Close Lid (ปิดฝาครอบ)

สำคัญ: ตรวจสอบให้แนใ่จว่าไมม่สีิง่ใดกดีขวางฝาครอบเมื่อปดิฝา ถงึแมว้่าจะมกีลไกด้านความปลอดภั
ยเพือ่ป้องกันไมใ่หฝ้าครอบปดิลงหากตรวจพบสิง่กดีขวาง อย่างไรกต็าม ห้ามวางสิง่ของกีดขวางฝาครอ
บก่อนที่จะปดิฝา
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พลาสติกและสารเคมีสิ้นเปลอืงของ PCR

หากต้องการค้นหาและสัง่ซือ้พลาสติกสิน้เปลืองที่แนะนำสำหรบัระบบ CFX Dx ให้ไปทีเ่ว็บไซด์ Bio-Rad คณุสาม
ารถเขา้ถงึเว็บไซต์นี้ได้จากเมนู Help (ช่วยเหลอื) > รายการเมนเูว็บไซต์พลาสติกสิน้เปลืองสำหรบั PCR ในซอฟ
ต์แวร์ CFX Manager Dx นอกจากนี้ โปรดดทูี่ Plastic Selector (ตวัเลือกพลาสติก) และ Reagents Selector (ตั
วเลือกสารเคมี) เพือ่ชว่ยใหคุ้ณสามารถค้นหาและสัง่ซื้อพลาสติกสิน้เปลอืงและสารเคมสีำหรบัฮาร์ดแวรแ์ละความ
ต้องการของ PCR ได้โดยงา่ย

การตรวจจบัเครื่องมือที่เชื่อมตอ่
ระหว่างการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะติดตั้งไดรฟ์เวอรข์องเครือ่งมือลงในคอมพิวเ
ตอรท์ี่ใช้งาน ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx โดยอตัโนมตัิ CFX Manager Dx ตรวจจบัเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อเมือ่เริม่
ต้นใช้งานซอฟต์แวร์

สำคัญ: คณุต้องตัดการเชื่อมต่อเครือ่งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม C1000 Dx จากคอมพิวเตอร์ CFX
Manager Dxก่อนที่จะติดตัง้ซอฟต์แวร์ คณุไมจ่ำเป็นต้องปิดเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรมระหว่างทีท่ำกา
รติดตั้งซอฟต์แวร์

วิธกีารตรวจจบัเครือ่งมอืทีเ่ชือ่มต่อ

1 หากคุณยังไม่ได้ดำเนนิการดังกล่าว ให้เสยีบปลายสาย USB Type B สีเ่หลี่ยม (ตัวผู้) ทีใ่หม้าด้วยเขา้กบัพอร์
ต USB Type B ที่ด้านหลงัฐานของ

2 เสยีบปลายอกีด้านหนึง่ (พอรต์) เข้ากับพอรต์ USB บนคอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx

3 หากเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรมไม่ได้กำลังทำงานอยู่ ใหก้ดสวิตช์ไฟที่ด้านหลงัเครื่องมอืเพือ่เปดิเครื่อง

4 เริม่ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx

ซอฟต์แวรจ์ะตรวจจบัเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อโดยอตัโนมัติ และแสดงชื่อของเครือ่งมอืในบานหนา้ต่าง Detected
Instruments (เครือ่งมือที่ตรวจจบัได้) ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั)

หมายเหตุ: หากเครือ่งมอืไม่ปรากฏขึ้นในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ให้ตร
วจสอบว่าได้ทำการติดตั้งสาย USB อยา่งถกูต้องแลว้ เมือ่ต้องการติดตั้งไดรฟ์เวอรอ์กีครัง้ ให้เลอืก Tools (เค
รือ่งมอื) > Reinstall Instrument Drivers (ติดตั้งไดรฟ์เวอรเ์ครือ่งมืออกีครัง้) ในหน้าต่าง Home (หนา้หลัก)
ใน ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx
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การปลดแบบ ออฟตคิอล
สำคัญ: ปดิเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรม C1000 Dx กอ่นที่จะปลดโมดูลปฏกิริยิา (โปรดดูการปิดเครือ่งเพิ่
มปริมาณสารพันธุกรรม C1000 Dx ในหน้า 32) ใบพัดระบายความรอ้นภายในโมดลูปฏิกริยิาอาจจะรอ้นขึ้นทัน
ทีหลังจากที่เรียกใชโ้ปรโตคอลหรอืการบ่ม โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าใบพัดเยน็กอ่นที่จะปลดโมดูลปฏกิิรยิา

วิธกีารปลดโมดลูปฏกิริยิาแบบออปติคอลออกจากฐานของเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม

1 ที่ด้านหลงังฐานเครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม ใหด้ันแถบล็อกลงเพื่อปลดล็อกและปลอ่ยโมดลูปฏกิริยิาแบ
บออปติคอลออก

2 ยกโมดลูปฏกิริยิาแบบออปตคิอลออกจากช่องดว้ยความระมัดระวังโดยใช้ที่จับที่เว้าเข้าไปในแต่ละด้าน

3 ตั้งโมดูลปฏกิิรยิาแบบออปติคอลบนพื้นผิวที่สะอาดและเรยีบที่จะไมเ่กิดการกระแทก ขดูขีด หรอืตกหลน่

การปดิเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธกุรรม C1000 Dx
วิธกีารปิดเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธุกรรม

1 หลงัจากการทดสอบ ให้กดปุม่เปดิฝาที่ด้านหนา้โมดลูปฏิกริยิาแบบออปติคอล CFX เพื่อเขา้ถงึตัวอย่างทีโ่หล
ดไว้ในบลอ็ก

2 นำตัวอย่างออกจากบลอ็กและกดปุม่ปดิฝาเพื่อปดิฝาครอบ

3 กดสวิตช์เปดิ/ปดิที่แผงด้านหลงัเครื่องเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม C1000 Dx เพือ่ปิดระบบ
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บท 3 การติดตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx
บทนี้จะอธบิายถงึวิธกีารติดตั้ง ซอฟต์แวร์ CFX Manager™ Dx

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ต้องวิเคราะห์ข้อมลู PCR แบบเรียลไทมจ์ากระบบ CFX96™Dx และ CFX96
DeepWell Dx นอกจากนี้ คณุยงัสามารถใช้ซอฟต์แวรน์ี้ควบคุมระบบเหลา่นีใ้นโหมดควบคุมด้วยซอฟต์แวรไ์ด้

สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการติดตั้ง ระบบ CFX Dx เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพนัธกุรรมและโมดูลปฏกิริยิาแบบออ
ปติคอล โปรดดู การตั้งค่าเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม C1000 Dx ในหน้า 21
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บท 3 การติดตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx

ข้อกำหนดของระบบ
ตาราง 8 แสดงข้อกำหนดของระบบขัน้ต่ำและที่แนะนำสำหรบัคอมพิวเตอรท์ี่ทำงานบน ซอฟต์แวร์ CFX Manager
Dx (ที่เรยีกว่าคอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx)

ระบบ ขัน้ต่ำ ที่แนะนำ

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 SP1
Pro

รายการใดรายหนึ่งตอ่ไปนี้

n Microsoft Windows 7 SP2 Pro (32- และ 64-bit)

n Microsoft Windows 10 Pro (64-bit เท่านั้น)

n Microsoft Windows 10 Enterprise (64-bit เทา่นั้
น)

สำคัญ: ต้องปิดใชง้าน Secure Boot กับทัง้ Microsoft Windows 10 Pro และ Enterprise

พอร์ต พอร์ตความเร็วสูง 2 USB 2.0 พอร์ตความเร็วสูง 2 USB 2.0

พืน้ที่ฮาร์ดดิสก์ 128 GB 128 GB

ความเร็วตัวประมวล
ผล

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 จ
าก Microsoft Office Suites ทีร่องรบั:

n 2007

n 2010

n 2013

ตาราง 8 ข้อกำหนดของคอมพิวเตอรส์ำหรบั ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx
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การติดตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx

การติดตั้งซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx
สำคัญ: คณุต้องตัดการเชื่อมต่อเครือ่งมอืที่เชื่อมต่ออยูอ่อกจากคอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx ก่อนที่จะติด
ตั้งหรอือพัเกรดซอฟต์แวร์ คุณไมจ่ำเปน็ต้องปดิเครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรมระหว่างที่ทำการติดตั้งซอฟต์
แวร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดบ้ันทึกการทดสอบทั้งหมดไว้แล้วและไมไ่ด้กำลงัทดสอบอยู่

หมายเหตุ: หากคณุทำการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx บนWindows 10 ให้ตรวจสอบว่าได้ปดิใช้ง
าน Secure Boot (การบูตแบบปลอดภยั) กอ่นที่จะเริม่ขัน้ตอนการติดตั้ง

วิธกีารติดตั้ง ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx

1 หากจำเปน็ ให้ถอดอปุกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากคอมพิวเตอร์

คน้หาตำแหน่งและปลดสาย USB ของอปุกรณบ์นคอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx ปลายด้านที่เสยีบอยู่ในเค
รือ่งสามารถเสยีบคาไว้ได้

2 ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx ด้วยสทิธิร์ะดับผู้ดูแลระบบ

3 ใสแ่ผ่นซีดซีอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ลงในไดรฟ์ซีดขีองคอมพิวเตอร์

4 หนา้เปิดใช้ซอฟต์แวรค์วรปรากฏขึน้มาโดยอตัโนมตัิ ดบัเบิลคลกิที่ Install Software (ติดตั้งซอฟต์แวร์) ในห
นา้เปดิใช้ซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: หากหนา้เปดิใช้ไม่ปรากฏขึน้มาโดยอตัโนมตัิ ให้ไปที่ไดรฟ์ซีดแีละเปดิโฟลเดอร์ CFX_
Manager แลว้ดับเบลิคลิกที่ setup.exe เพื่อเริม่ตัวช่วยสร้างการติดตั้งซอฟต์แวร์

เคลด็ลับ: ในตัวชว่ยสรา้งการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Documentation (เอกสารกำกบัโปรแกรม) เพื่อคน้หาสำ
เนาบนัทึกยอ่ประจำรุน่ คู่มอืเครื่องมอื และเอกสารอืน่ ๆ ที่สามารถค้นหาได้

5 ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนหนา้จอเพื่อทำการติดตั้งให้เสรจ็สิน้ เมือ่เสรจ็สิน้ ไอคอนซอฟต์แวร์
CFX manager จะปรากฏขึน้บนเดสกท์็อปของคอมพิวเตอร์

6 หลงัจากทำการตดิตั้งเสรจ็สิน้ คุณสามารถนำซึดอีอกได้อยา่งปลอดภยั

การตรวจจบัเครื่องมือที่เชื่อมตอ่
ระหว่างการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ติดตั้ง CFX Manager Dx จะติดตั้งไดรฟ์เวอรข์องเครือ่งมอืลงในคอมพิวเตอร์ CFX
Manager Dx โดยอตัโนมตัิ CFX Manager Dx ตรวจจบัเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อเมื่อเริม่ต้นใช้งานซอฟต์แวร์

วิธกีารตรวจจบัเครือ่งมอืทีเ่ชือ่มต่อ

1 หากคุณยังไม่ได้ดำเนนิการดังกล่าว ให้เสยีบปลายสาย USB Type B สีเ่หลี่ยม (ตัวผู้) ทีใ่หม้าด้วยเขา้กบัพอร์
ต USB Type B ที่ด้านหลงัฐานเครือ่งมอื

2 เสยีบปลายอกีด้านหนึง่ (พอรต์) เข้ากับพอรต์ USB บนคอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx

3 หากเครือ่งไมไ่ด้กำลังทำงานอยู่ ใหก้ดสวติช์ไฟที่ด้านหลังเครือ่งมือเพื่อเปดิเครือ่ง

4 เริม่ CFX Manager Dx
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บท 3 การติดตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx

ซอฟต์แวรจ์ะตรวจจบัเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อโดยอตัโนมัติ และแสดงชื่อของเครือ่งมอืในบานหนา้ต่าง Detected
Instruments (เครือ่งมือที่ตรวจจบัได้) ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั)

หมายเหตุ: หากเครือ่งมอืไม่ปรากฏขึ้นในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ให้ตร
วจสอบว่าได้ทำการติดตั้งสาย USB อยา่งถกูต้องแลว้ เมือ่ต้องการติดตั้งไดรฟ์เวอรอ์กีครัง้ ในหนา้ต่าง Home
(หนา้หลัก) ใน CFX Manager Dx ให้เลอืก Tools (เครือ่งมอื) > Reinstall Instrument Drivers (ตดิตั้งไดรฟ์
เวอรเ์ครือ่งมอือกีครัง้)่

ไฟล์ซอฟต์แวร์
ตาราง 9 จะแสดงรายการประเภทไฟล์ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx

File Type (ประเภทไ
ฟล์)

Extension (ส่
วนขยาย) Details (รายละเอียด)

Protocol (โปรโตคอล) .prcl มรีายละเอยีดการตั้งค่าโปรโตคอลเพือ่ดำเนินการทดสอบ PCR

Plate (เพลต) .pltd มรีายละเอยีดการตั้งค่าเพลตเพือ่ดำเนนิการทดสอบ PCR

Data (ขอ้มลู) .pcrd มผีลลัพธ์ของการดำเนินการทดสอบและการวเิคราะห์ PCR

การทดสอบ
PrimePCR™

.csv มเีค้าโครงโปรโตคอลและเพลตสำหรับเพลต PrimePCR

Gene study (การศึกษายี
น)

.mgxd มผีลลัพธ์ของการดำเนินการทดสอบ PCR และการวเิคราะห์กา
รแสดงออกของยีนหลายผลลัพธ์

LIMS .plrn มกีารติดตัง้เพลตและขอ้มลูโปรโตคอลที่จำเป็นในการดำเนินก
ารทดสอบทีเ่ขา้กนัได้กบัระบบ LIMS

ตาราง 9 ประเภทไฟล์ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx

มาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัทางไซเบอร์ที่แนะนำ
Bio-Rad ขอแนะนำให้คณุทำงานรว่มกบัแผนก IT ของคณุเพื่อนำมาตรการเกีย่วความปลอดภยัทางไซเบอรม์าใช้
กบัคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้กบัระบบ CFX96 Dx ตัวอย่างเช่น

n ติดตั้งและกำหนดค่าการปอ้งกนัไวรสัและการใช้ไฟรว์อลล์ที่เหมาะสม

สำคัญ: กำหนดค่าให้มกีารสแกนไวรสัในช่วงเวลาหยุดทำงานหรือเมือ่เครือ่งมือไมไ่ด้กำลงัทำงานอยู่ ห
ากมกีารเริม่ต้นสแกนไวรสัในขณะที่ CFX Manager Dx กำลงัดำเนนิการทดสอบ อาจทำให้การดำเนนิ
การนัน้ถกูยกเลกิและสญูเสยีข้อมลู
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มาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัทางไซเบอร์ทีแ่นะนำ

n ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ไมม่คีุณลักษณะการหมดเวลาจากการไม่ใช้งานในรอบเวลาของผู้ใช้ ใช้
Windows หรอืมาตรการรกัษาความปลอดภยัในการเข้าถึงของผู้ใช้ที่เปน็หนว่ยงานภายนอก (ยกตัวอย่างเช่
น ใช้โปรแกรมรกัษาหนา้จอที่ต้องมกีารเขา้สูร่ะบบ)

n การรกัษาความปลอดภัยสือ่แบบถอดได้:

o ใช้รหัสผ่านและการเข้ารหัสบนอปุกรณแ์บบ USB เพื่อปกปอ้งขอ้มูล

o ปดิคุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติและการเลน่อัตโนมัติสำหรบัอปุกรณ์สือ่แบบถอดได้ทั้งหมด

o บงัคบัใช้การสแกน USB ทุกครั้งที่มกีารเสยีบทัมไดรฟ์

n ใช้โปรแกรมการสำรองขอ้มูลเพื่อช่วยในการกูข้อ้มลูคืน

คู่มือการใชง้าน | 37



บท 3 การติดตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx
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บท 4 พืน้ทีท่ำงาน
ซอฟต์แวร์ CFX Manager ™ Dx มอีนิเทอรเ์ฟซสำหรบัตั้งคา่เพลต สรา้งโปรโตคอล PCR และเรยีกใช้งานโปรโ
ตคอลบนเครือ่งมอื CFX Dx และวิเคราะหข์้อมลูจากการทำ PCR

ซอฟต์แวรC์FX Manager Dxจะแสดงพื้นที่ทำงานหลักหา้รายการ ได้แก่

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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บท 4 พืน้ที่ทำงาน

หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)
ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะเปิดหน้าต่าง Home (หนา้หลัก) และแสดง Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริ่
มต้น) ที่คณุสามารถตั้งค่าการทดลอง ทำการทดสอบหรอืทำการทดสอบซำ้ หรอืวิเคราะห์การทดสอบที่มอียู่ จากห
นา้ต่าง Home (หนา้หลกั) คณุสามารถดูบันทึกการใช้งานและบนัทกึเครื่องมอื สรา้งและจัดการผู้ใช้ และเขา้ถงึเครื่
องมอืที่เปน็ประโยชนม์ากมาย ดขู้อมลูเพิ่มเติมใน บท 5, หนา้ต่าง Home (หนา้หลัก)
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Startup Wizard (ตวัชว่ยสรา้งการเริม่ตน้)

Startup Wizard (ตวัชว่ยสรา้งการเริ่มต้น)
ใช้ Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น) ในการตั้งค่าอย่างรวดเรว็และทำการทดลองที่กำหนดโดยผู้ใช้ หรอื
เลือกและทำการทดลอง PrimePCR™ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสรา้งนีใ้นการทำการทดสอบซำ้หรอืวิเคราะหข์้อมลู
การทดสอบได้ด้วย
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บท 4 พืน้ที่ทำงาน

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล)
ใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) คณุสามารถสร้าง เปดิ ตรวจสอบ และแกไ้ขโปรโตคอลได้ นอกจากนี้ คุ
ณยงัสามารถปรับอณุหภูมขิองฝาครอบสำหรบัโปรโตคอลแบบเปิดได้ ฟังกช์ัน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตค
อล) มรีายละเอียดอยูใ่น บท 6, การสรา้งโปรโตคอล
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หนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)
ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) คุณสามารถสรา้ง เปิด ตรวจสอบ และแกไ้ขเพลตได้ ฟังกช์ัน Plate Editor (ตัวแ
กไ้ขเพลต) มรีายละเอยีดอยูใ่น บท 7, การเตรยีมเพลต
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บท 4 พืน้ที่ทำงาน

หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)
ในหนา้ต่่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) คุณสามารถดูและเปรียบเทยีบข้อมลูการทดสอบ ทำการวเิคราะ
ห์เชิงสถติิ สง่ออกขอ้มูล และสรา้งรายงานที่พรอ้มสำหรบัพิมพ์ได้ ฟังก์ชัน Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) มรี
ายละเอยีดอยูใ่น บท 9, ภาพรวมการวเิคราะห์ขอ้มูล โปรดดูที่ บท 10, รายละเอยีดการวิเคราะหข์้อมลู

44 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx



บท 5 หนา้ตา่ง Home (หน้าหลกั)
ซอฟต์แวร์ CFX Manager™ Dx มีอนิเทอรเ์ฟซสำหรับการพัฒนาโปรโตคอล PCR เรยีกใช้งานโปรโตคอลบนระ
บบ CFX Dxและวิเคราะห์ข้อมลูการทดสอบ PCR

ในบทนีจ้ะแนะนำเกี่ยวกบั ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx และอธบิายคุณสมบตัิที่เข้าใช้งานได้จากหนา้ต่าง
Home (หนา้หลกั)
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บท 5 หน้าตา่ง Home (หนา้หลกั)

หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)
CFXManager Dx จะเปดิขึน้ในหนา้ต่าง Home (หลัก) และแสดง Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น) ซึ่ง
คณุสามารถตัง้คา่การทดสอบ ดำเนนิการหรือทำการทดสอบซำ้ หรอืวิเคราะหก์ารทดสอบที่ทำอยู่ จากหนา้ต่าง
Home (หนา้หลกั) คณุสามารถดูบันทึกการใช้งานและบันทึกเครื่องมอื สรา้งและจัดการผู้ใช้ และเขา้ถงึเครือ่งมอืที่
เป็นประโยชนม์ากมาย

1 แถบชือ่ซอฟตแ์วร์จะแสดงชื่อของซอฟต์แวร์และผูใ้ช้ทีไ่ด้เขา้สู่ระบบ

2 แถบเมนูจะมทีางลัดเพือ่เขา้ถึงเมนู File (ไฟล์), View (ดู), Users (ผู้ใช้), Run (การทดสอบ), Tools (เค
รื่องมือ), Window (หน้าต่าง) และ Help (ช่วยเหลอื)

3 คำสัง่ของแถบเครื่องมอืมทีางลัดเพื่อเข้าถงึตัวเลือกเมนู

4 บานหน้าต่างด้านซ้ายจะแสดงเครื่องมือทีเ่ชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx และมปีุ่มที่สามา
รถใช้งานฝาครอบและดูสถานะของเครือ่งมอืได้

5 บานหน้าต่างหลักจะแสดงหน้าตา่งทีท่ำงานอยู่ หน้าต่างที่ทำงานเป็นค่าเริม่ต้นบนหน้าจอ Home (หน้า
หลัก) คือ Startup Wizard (ตัวช่วยสร้างการเริ่มตน้)

6 แถบสถานะจะแสดงชื่อของเครือ่งมอืทีเ่ชื่อมตอ่และผู้ใช้ที่ได้เข้าสู่ระบบ

คำอธบิายสญัลักษณ์
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หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)

คำสั่งเมนู (File) ไฟล์
New (ใหม่) เปิดกลอ่งโต้ตอบที่คุณสามารถเลอืกสรา้งโปรโตคอล เพลต หรอืการศกึษายนีใหมไ่ด้

Open (เปิด) เปดิกล่องโต้ตอบทีคุ่ณสามารถเลือกเพื่อค้นหาและเปดิโปรโตคอล เพลต ไฟล์ขอ้มลู การศึกษายีน ไฟ
ล์ LIMS หรอืไฟล์ทดสอบ PrimePCR™

Recent Data Files (ไฟล์ข้อมลูลา่สดุ) แสดงรายการของไฟล์ PCR ที่เปิดเมื่อเรว็ ๆ นี้

Repeat a Run (ทำการทดสอบซำ้) เปดิ Windows Explorer ไปยงัตำแหน่งของไฟล์ PCR ที่บันทึกไว้ ซึง่คณุจะ
สามารถค้นหาการทดสอบเพื่อทำการทดสอบซ้ำได้

Exit (ออก) ปดิ CFX Manager Dx

คำสั่งเมนู View (ดู)
Application Log (บนัทึกการใช้งาน) — แสดงบนัทกึการใชง้านซอฟต์แวร์ตั้งแต่การติดตั้งครั้งแรกจนถงึปจัจบุนั

Run Reports (เรียกดูรายงาน) — แสดงรายการรายงานการทดสอบ

Startup Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการเริม่ต้น) — แสดง Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น) ในหน้าต่างหลัก

Run Setup (เรยีกดูการตั้งคา่) — แสดงหนา้ต่าง Run Setup (เรยีกดูการตัง้คา่) ในหนา้ต่างหลกั

Instrument Summary (สรปุเครือ่งมือ) — แสดงหน้าต่าง Instrument Summary (สรปุเครื่องมอื) ในหนา้ต่างห
ลัก

Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจจับ) — สลับระหว่างการแสดงและไมแ่สดงเครือ่งมือที่เชื่อมต่อในบาน
หนา้ต่างซา้ย โดยค่าเริ่มต้น ซอฟต์แวรจ์ะแสดงเครือ่งมือที่เชื่อมต่อในบานหนา้ต่างซ้าย

Toolbar (แถบเครือ่งมือ) — สลบัระหว่างการแสดงและไมแ่สดงแถบเครือ่งมอืที่ด้านบนของหน้าจอ โดยคา่เริม่ต้น
ซอฟต์แวรจ์ะแสดงแถบเครือ่งมือ

Status Bar (แถบสถานะ) — สลบัระหว่างการแสดงและไมแ่สดงแถบสถานะทีด่้านลา่งของหนา้จอ โดยค่าเริม่ต้น
ซอฟต์แวรจ์ะแสดงแถบสถานะ

Show (แสดง) — เปิดกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถ

n ดูหรือบล็อกบันทึกสถานะ

n เปิดและดโูฟลเดอร์ขอ้มลู CFX Manager Dx

n เปิดและดโูฟลเดอร์ขอ้มลูของผู้ใช้

n เปิดและดโูฟลเดอร์ไฟล์ LIMS

n เปิดและดโูฟลเดอร์ PrimePCR

n ดูประวัติการทดสอบ

n ดูคณุสมบัติของเครื่องมอืที่เชื่อมต่อทั้งหมด
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บท 5 หน้าตา่ง Home (หนา้หลกั)

คำสั่งเมนู User (ผูใ้ช้)
Select User (เลือกผู้ใช้) — เปดิหนา้จอ Login (เขา้สูร่ะบบ) ที่คณุสามารถเลือกผู้ใช้จากรายการแบบเลือ่นลง
User Name (ชือ่ผู้ใช้) และเขา้สูแ่อปพลิเคชัน

Change Password (เปลี่ยนรหสัผ่าน) — เปดิกล่องโต้ตอบ Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) ที่ผูใ้ชส้ามา
รถเปลี่ยน ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx รหัสผ่านของตนเองได้

User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้้) — เปดิกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้้)
ที่ผู้ใช้สามารถเปลีย่นการตั้งค่าเริม่ต้นใน

n การสง่และการรบัการแจง้ทางอเีมลเมือ่การทดสอบเสรจ็สิน้

n การบนัทึกไฟลข์้อมลู

n การสรา้งโปรโตคอลผ่าน Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) หรอื Protocol AutoWriter (ระบบเขยี
นโปรโตคอลอตัโนมัติ)

n การสรา้งเพลต

n การวิเคราะห์ขอ้มูล

n การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน

n การกำหนดคณุภาพของข้อมลู

n การสง่ออกขอ้มูลของเครือ่งมอื CFX Dx

User Administration (การดูแลระบบของผู้ใช้) — เปิดกลอ่งโต้ตอบ User Administration (การดูแลระบบของ
ผู้ใช้) ที่ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง แกไ้ขการอนญุาตบทบาท และกำหนดบทบาทให้กบัผูใ้ช้

Bio-Rad Service Login (การเขา้สูร่ะบบบรกิาร) — สำหรบั Bio-Rad ใช้โดยพนกังานบรกิารดา้นเทคนิคเท่านั้
น หา้มเลือกคำสัง่นี้

คำสั่งเมนู Run (การทดสอบ)
User-defined Run (การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด) เปิดหนา้ต่าง Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ซึ่งคุณจะสาม
ารถตั้งค่าโปรโตคอลและเพลตที่ผูใ้ชก้ำหนด แล้วทำการทดสอบ PCR บนเครือ่งมอืที่เลือกได้

PrimePCR Run (การทดสอบ PrimePCR) เปิดแทบ็ Start Run (เริม่การทดสอบ) ในหนา้ต่าง Run Setup (การ
ตั้งค่าการทดสอบ) ที่มีโปรโตคอล PrimePCR และเค้าโครงเพลตที่โหลดไว้ตามเครือ่งมอืที่เลือก

End-Point Only Run (การทดสอบที่จดุสิน้สดุเท่านั้น) เปิดแทบ็ Start Run (เริม่การทดสอบ) ในหนา้ต่าง Run
Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ที่มีโปรโตคอลจดุสิน้สดุเริม่ต้นและเคา้โครงเพลตที่โหลดไวต้ามเครือ่งมือที่เลอืก

Qualification Run (การทดสอบคุณสมบตัิ) เปดิแท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ) ในหนา้ต่าง Run Setup (การ
ตั้งค่าการทดสอบ) ที่มีโปรโตคอลคณุสมบัติ Bio-Rad เริ่มต้นและเค้าโครงเพลตที่โหลดได้สำหรบัเครือ่งมอืที่เลือก
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หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)

คำสั่งเมนู Tools (เครื่องมือ)
Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณ Master Mix) — เปดิเครือ่งคำนวณMaster Mix ที่คุณสามารถสรา้งสว่
นผสมปฏกิริยิาและพิมพ์การคำนวณ

Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) — เปดิกล่องโต้ตอบ Protocol AutoWriter (ระบบเขยี
นโปรโตคอลอตัโนมัติ) ที่คณุสามารถสรา้งโปรโตคอลใหมไ่ด้ง่าย

Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) — เปดิเครือ่งคำนวณ Ta ที่คณุสามารถคำนวณอณุหภมูิการหลอมของไพรเม
อรไ์ด้ง่าย

Dye Calibration Wizard (ตัวช่วยสรา้งการปรับเทียบสารยอ้มสี) — เปดิตัวช่วยสรา้ง Dye Calibration (การปรั
บเทยีบสารยอ้มสี) ที่คณุสามารถปรบัเทียบเครือ่งมอืสำหรบัฟลอูอโรฟอรใ์หม่

Reinstall Instrument Drivers (ติดตั้งไดรเ์วอร์เครือ่งมอือีกครั้ง) — ติดตั้งไดรเ์วอรท์ี่ควบคุมการสือ่สารกับระบ
บ PCR เรียลไทมข์อง Bio-Rad

Zip Data and Log Files (ไฟลข์้อมลู Zip และไฟลบ์ันทึก) — เปิดกลอ่งโต้ตอบที่คณุสามารถเลอืกไฟล์เพื่อย่อแ
ละบันทึกในไฟล์ zipped เพื่อจัดเกบ็หรอืเพื่อสง่อเีมล

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

Options (ตัวเลือก) — เปดิกล่องโต้ตอบที่คณุสามารถ

n กำหนดการตั้งค่าเซิรฟ์เวอรอ์เีมลของคณุ

n กำหนดการตั้งค่าการสง่ออกสำหรบั LIMS และไฟล์ข้อมลูอืน่ๆ

คำสั่งเมนู Help (ช่วยเหลือ)
เคลด็ลับ: เมนู Help (ช่วยเหลอื) มีอยูบ่นแถบเมนใูนหน้าต่าง ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ทัง้หมด

Open Operation Manual (เปิดคูม่อืการใชง้าน) — เปิด PDF ของ คูม่อื

Gene Expression Gateway Web Site (เว็บไซต์ Gene Expression Gateway) — เปิด หนา้หลักของ Bio-
Rad สำหรบั ระบบ CFX Dx

PCR Reagents Web Site (เว็บไซต์น้ำยา PCR) — เปดิเว็บไซต์ PCR reagents ของ Bio-Rad ที่คุณสามารถ
สัง่ซื้อนำ้ยา PCR supermixes สี และชุดอปุกรณไ์ด้

PCR Plastic Consumables Web Site (เว็บไซต์ พลาสติกสิน้เปลอืง PCR) — เปดิเว็บไซต์ Plastics and
Consumables (พลาสติกสิน้เปลือง) ของ Bio-Rad ที่คุณสามารถสัง่ซือ้เพลต PCR ผนกึเพลต หลอดและจกุปิด แ
ละอปุกรณ์เสรมิพลาสติกอื่นๆ

Software Web Site (เว็บไซต์ซอฟต์แวร์) — เปิดเว็บไซต์ PCR Analysis Software (ซอฟต์แวรว์ิเคราะห์
PCR) ของ Bio-Rad ที่คุณสามารถสัง่ซื้อ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dxเวอรช์ันทีอ่ัปเดตแลว้ของ Bio-Rad ได้

About (เกี่ยวกบั) — แสดง CFX Manager Dx ลิขสทิธิแ์ละขอ้มลูเวอรช์ัน
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บท 5 หน้าตา่ง Home (หนา้หลกั)

คำสั่งต่าง ๆ บนแถบเครื่องมือ

— เปิด Windows Explorer ที่คณุสามารถนำทางไปยงัและเปิดไฟล์ขอ้มลูหรอืไฟล์การศกึษายีน

— เปิด Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณMaster Mix)

— เปิดหนา้ต่าง Run Setup (ตัง้คา่การทดสอบ)

— เปิดหนา้ต่าง Run Setup (ตัง้คา่การทดสอบ) กบัโปรโตคอล PrimePCR คา่เริม่ต้นและโหลดเค้าโครงเ
พลตตามเครือ่งมือทีเ่ลอืก

— เปิด Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น)
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หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)

Startup Wizard (ตัวชว่ยสร้างการเริ่มต้น)
เมือ่ CFX Manager Dx เริม่ทำงาน บานหนา้ต่างการทำงานจะแสดง Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น) จ
าก Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริ่มต้น) คุณสามารถ

n เลือกเครือ่งมือจากเครือ่งมอืที่ตรวจพบและตั้งค่าการทดสอบที่ผู้ใช้กำหนดหรอื PrimePCR

n เปิดและทำการทดสอบซำ้

n เปิดไฟล์ขอ้มลูเพือ่วิเคราะห์ผลจากการการทดสอบครัง้เดียวหรอืจากไฟลก์ารศกึษายนีเพื่อดผูลลพัธจ์ากการ
ทดสอบการแสดงออกของยนีหลายการทดสอบ

งานเหลา่นีจ้ะอธบิายโดยละเอยีดในบทต่อ ๆ ไป

แถบสถานะ
ด้านซ้ายของแถบสถานะที่ดา้นล่างหนา้ต่างซอฟต์แวรห์ลกั จะแสดงสถานะปจัจบุันของเครือ่งมือที่ตรวจพบ ด้านข
วาของแถบสถานะจะแสดงชือ่ของผูใ้ช้ปจัจุบนั รวมถึงวันที่และเวลา
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บท 5 หน้าตา่ง Home (หนา้หลกั)

Detected Instruments Pane (บานหนา้ตา่งเครื่องมอืที่ตรวจพบ)
บานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมือที่ตรวจพบ) จะแสดงเครื่องมอืแต่ละตัวที่เชื่อมต่อกบั CFX Manager Dx
คอมพิวเตอร์ ตามค่าเริม่ต้น เครือ่งมือแต่ละตัวจะปรากฏเป็นไอคอน และหมายเลขซเีรยีลจะปรากฏเปน็ชือ่ของเครือ่งมอื

ตัวอยา่งเช่น ภาพต่อไปนีจ้ะแสดง สี่ เครือ่งมอืที่ตรวจพบ:

n เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม C1000™ ที่มโีมดูลปฏกิิรยิา CFX96™DeepWell (CFX96DW1 และ
CFX96DW2) สองเครือ่ง

n เครือ่งเพิ่มปรมิาณสารพันธกุรรม C1000™ ที่มโีมดูลปฏกิิรยิา CFX96™ (CFX96l01 และ CFX96l02) สองเ
ครื่อง

จากบานหนา้ต่างนี้ คณุสามารถทำสิง่ต่อไปนี้

n ดูคณุสมบัติและสทีี่ผ่านการปรับเทียบสำหรบัเครือ่งมอืที่เลือก

สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับคุณสมบตัิของเครือ่งมือ โปรดดู การดคูุณสมบตัิของเครือ่งมอื ในหนา้ 56

n ดูสถานะของเครือ่งมอืที่เชื่อมต่ออยู่

n เปิดฝาครอบมอเตอร์บนเครือ่งมอืที่เลือก

n ปดิฝาครอบมอเตอรบ์นเครือ่งมือที่เลอืก

n ดูสถานะของเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อทั้งหมด
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วิธกีารดสูถานะของเครือ่งมอืทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

u ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ให้เลอืกเครื่องมอืเปา้หมายและทำสิง่ใดสิง่ห
นึง่ต่อไปนี้

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

n คลิกขวาและเลือก View Status (ดสูถานะ) บนเมนทูี่ปรากฏขึน้

กล่องโต้ตอบ Run Details (ใช้งานรายละเอยีด) จะปรากฏขึ้นและแสดงแทบ็ Run Status (ใช้งานสถานะ) ส
ถานะของเครือ่งมอืที่เลือกจะปรากฏขึ้นใต้บานหนา้ต่างใช้งานสถานะ เช่น:

วิธเีปดิหรอืปดิฝาบนเครือ่งมอื

u ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ให้เลอืกเครื่องมอืเปา้หมายและทำสิง่ใดสิง่ห
นึง่ต่อไปนี้

n คลิก Open Lid (เปดิฝา) หรอื Close Lid (ปิดฝา) ในสว่น Selected Instrument (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ)

n คลิกขวาและเลือกการดำเนนิการที่เหมาะสมบนเมนทูี่ปรากฏขึ้น

n เปิดกลอ่งโต้ตอบ Run Details (ใช้งานรายละเอยีด) เลอืกแทบ็ Run Status (ใช้งานสถานะ) และคลิก
Open Lid (เปดิฝา) หรอื Close Lid (ปิดฝา)
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วิธดีสูถานะของเครือ่งมอืทีต่รวจพบทั้งหมด

u ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n ในสว่น All Instruments (เครือ่งมอืทั้งหมด) ในบานหน้าต่าง Selected Instrument (เครื่องมอืที่ตรวจพ
บ) คลิก View Summary (ดสูรปุ)

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

กล่องโต้ตอบ Instrument Summary (สรปุเครือ่งมอื) จะปรากฏขึน้:

เคลด็ลับ: หากระบบตรวจจบัเครือ่งมอืที่เชื่อมต่ออยูไ่ด้เพียงเครือ่งเดียว สว่น All Instruments (เครือ่งมอื
ทั้งหมด) จะไม่ปรากฏในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) วิธกีารดสูรปุเครือ่
งมือสำหรบัเครือ่งมอืหนึง่ ให้เลอืก View (ดู) > Instrument Summary (สรปุเครือ่งมอื)
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Instrument Summary Toolbar Controls (การควบคมุแถบเครือ่งมือ Instrument Summary
(สรุปเครื่องมอื))

ตาราง 10 จะแสดงการควบคมุและฟังกช์ันในแถบเครือ่งมอื Instrument Summary (สรปุเครือ่งมอื)

Button (ปุ่ม) ชื่อปุม่ Function (ฟังกช์ัน)

สร้างการทำงานใหม่ สร้างการทำงานบนบล็อกทีเ่ลือกโดยการเปิด
หน้าต่าง Run Setup (การตั้งค่าการทดสอ
บ)

STOP (หยดุ) หยดุการทำงานปัจจบุันบนบลอ็กที่เลอืก

หยดุชั่วคราว หยดุการทำงานปัจจบุันบนบลอ็กที่เลอืกชั่วค
ราว

ใชง้านต่อ ใชง้านการทำงานในบล็อกที่เลอืกต่อ

กะพริบ Block Indicator (ตัว
ระบุบล็อก)

กะพริบไฟ LED ของตวัระบุบนฝาครอบของ
บล็อกทีเ่ลือก

Open Lid (เปิดฝา) เปิดฝาครอบมอเตอร์ของบล็อกที่เลอืก

Close Lid (ปดิฝา) ปิดฝาครอบมอเตอร์ของบล็อกที่เลอืก

ซ่อน Selected Blocks (บล็
อกที่เลือก)

ซ่อนบล็อกทีเ่ลือกในรายการ Instrument
Summary (สรุปเครื่องมอื)

แสดง All Blocks (บล็อกทัง้ห
มด)

แสดงบลอ็กที่เลอืกในรายการ Instrument
Summary (สรุปเครื่องมอื)

Show (แสดง) เลือกบลอ็กที่จะแสดงในรายการ เลือกตัวเลือ
กใดตัวเลือกหนึ่งเพือ่แสดงบล็อกทีต่รวจพบ
ทั้งหมด บลอ็กว่างทัง้หมด บลอ็กทั้งหมดที่กำ
ลังทำงานดว้ยผู้ใชป้ัจจบุัน หรือบล็อกที่กำลัง
ทำงานทัง้หมด

ตาราง 10 Instrument Summary Toolbar Controls (การควบคุมแถบเครือ่งมอื Instrument Summary (สรุ
ปเครือ่งมอื))
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การดูคณุสมบัตขิองเครื่องมือ
จากบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมือที่ตรวจพบ) คณุสามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบัเครื่องมอืทีเ่ลอื
กได้ ซึง่ประกอบดว้ยคณุสมบัติของเครื่องมอื สถานะของสกรสูำหรบัการจัดสง่ และรายการสยีอ้มที่ได้รบัการปรบัเ
ทียบ (สารเรอืงแสง)

วิธกีารดคูุณสมบตัิของเครือ่งมอื

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

แท็บ Properties (คุณสมบตัิ)

แท็บ Properties (คณุสมบตัิ) จะแสดงรายละเอยีดทางเทคนิคเกีย่วกบัเครือ่งมอืที่เลือก โดยประกอบดว้ยรุน่ หมายเ
ลขเครือ่งของสว่นประกอบ และเวอรช์ันเฟิรม์แวร์ ชื่อเริม่ต้นของเครือ่งมอื (หมายเลขเครือ่ง) จะปรากฏขึ้นในหลาย
ตำแหนง่ รวมถึงในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) และในแถบสว่นหัวของกล่องโต้ต
อบ Instrument Properties (คุณสมบตัิของเครือ่งมือ) คณุสามารถเปลี่ยนชื่อเครือ่งมอืเพื่อให้สามารถระบไุดง้่ายขึ้
น
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วิธกีารเปลีย่นชื่อเครือ่งมือ

u ในแท็บ Instrument Properties (คณุสมบตัิเครือ่งมือ) ให้พิมพ์ชือ่ในช่อง Rename (เปลีย่นชื่อ) ที่ด้านบนขอ
งแท็บ Properties (คณุสมบัติ) แลว้คลกิ Rename (เปลีย่นชือ)

ชื่อใหมจ่ะปรากฏขึ้นในแถว Nickname (ชือ่เล่น) ในแท็บ Properties (คณุสมบตัิ) รวมทัง้ในแถบสว่นหัว
Instrument Properties (คณุสมบัติของเครือ่งมอื) และบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมือที่ตร
วจพบ)

แท็บ Shipping Screw (สกรสูำหรบัการจดัส่ง)

แท็บ Shipping Screw (สกรสูำหรบัการจดัสง่) จะแสดงสถานะปจัจุบนัของสกรสูำหรบัการจัดสง่สำหรบัเครือ่งมอืที่
เลือก (Removed (ถอดออกแลว้) หรอื Installed (ติดตั้งแลว้)) แท็บนี้ยงัมคีำแนะนำสำหรบัการติดตั้งหรอืถอดสกรู
สำหรบัการจัดสง่สแีดงด้วย

เคลด็ลับ: หากซอฟต์แวร์ตรวจพบสกรสูำหรบัการจัดสง่ กลอ่งโต้ตอบ Instrument Properties (คณุสมบตัิขอ
งเครือ่งมอื) จะแสดงแท็บ Shipping Screw (สกรสูำหรบัการจดัสง่) โดยอตัโนมัติ ทำตามคำแนะนำในการถอ
ดสกรู

หมายเหตุ: คุณต้องถอดสกรสูำหรบัการจดัสง่ออกกอ่นที่คณุจะสามารถใช้เครือ่งมอืนีไ้ด้ โปรดดขู้อมลูเพิ่มเติ
มได้ที่การถอดสกรูสำหรบัการจดัส่ง ในหน้า 28

แท็บ Calibrated Dyes (สยีอ้มที่ไดร้ับการปรับเทียบ)

แท็บ Calibrated Dyes (สียอ้มที่ได้รบัการปรบัเทียบ) จะแสดงสารเรอืงแสงและเพลตทีป่รบัเทียบสำหรับเครือ่งมือที่
เลือก

หากต้องการดูข้อมลูโดยละเอยีดเกี่ยวกบัการปรบัเทียบ ให้คลิกปุ่ม Info (ขอ้มลู) ในคอลัมน์ Detail (รายละเอยีด)
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กอ่นที่คุณจะเริ่ม

การตัง้คา่ User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้)
เคลด็ลับ: ไม่จำเปน็ต้องทำงานนีเ้พื่อใช้ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx คุณสามารถขา้มสว่นนีไ้ด้หรอืทำงาน
นีไ้ด้ตลอดเวลา

ใน CFX Manager Dx คณุสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณเองได้ หากผูดู้แลระบบของคณุสรา้ง
ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานเองได้ หากผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้สรา้ง
ผู้ใช้ การเปลีย่นแปลงการกำหนดคา่จะใช้กับทุกคนที่เขา้สูร่ะบบ CFX Manager Dx (สำหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการสร้
างผู้ใช้ CFX Manager Dx ดุที่ ภาคผนวก B, การจดัการผู้ใช้และบทบาทสำหรบั CFX Manager Dx)

เช่น ใน Users (ผูใ้ช้) > เมนู User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) คุณสามารถทำสิง่ต่อไปนี้ได้

n ตั้งค่าการแจง้อเีมลเมือ่การทดสอบเสรจ็สิน้

n เปลีย่นการตั้งค่าเริม่ต้นสำหรบั

o ตำแหนง่ที่คุณบันทึกไฟล์

o ไฟล์ตั้งคา่การทดสอบ

o คำนำหนา้การตั้งชือ่ไฟล์

n ตั้งค่าพารามเิตอรเ์ริม่ต้นเพื่อใช้เมื่อสรา้งโปรโตคอลและเพลตใหม่

n ตั้งค่าการวิเคราะห์ข้อมลูเริม่ต้นและพารามเิตอรก์ารแสดงออกของยีน

n กำหนดพารามเิตอรค์วบคุมคณุภาพเริ่มต้นเอง

n กำหนดพารามเิตอรข์้อมลูสง่ออก

ในเมนู Tools (เครือ่งมือ) คุณสามารถทำสิง่ต่อไปนีไ้ด้

n สรา้ง master mix

n ปรับเทียบสารยอ้มสีสำหรบัเครือ่งมือที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: การปรบัเทียบ master mix และสารย้อมสพีรอ้มใช้งานสำหรบัทุกคนที่เข้าสูร่ะบบ CFX Manager
Dx

ในสว่นนีจ้ะอธบิายวิธกีารทำงานเหล่านีอ้ย่างละเอยีด

การตั้งคา่การแจ้งเตือนทางอเีมล

คณุสามารถเชื่อมต่อ CFX Manager Dx กบัเซริ์ฟเวอร์อเีมลขาออกของคณุเพื่อสง่การแจ้งเตือนทางอเีมลเกี่ยวกบั
การดำเนนิการทดสอบเสรจ็สิน้ใหก้บัรายชื่อผู้ใช้ นอกจากนี้ คณุยงัสามารถเลือกที่จะแนบไฟลข์้อมลูและรายงานก
ารวิเคราะห์ใหก้ับรายชื่อผู้ใช้ได้ หากต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหวา่ง CFX Manager Dx และเซริฟ์เวอร์
SMTP ของคุณ โปรดดูที่การเชื่อมต่อ CFX Manager Dx กบัเซริฟ์เวอร์ SMTP ในหนา้ 60
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กอ่นที่คณุจะเริม่

หมายเหตุ: ความสามารถของผู้ใช้ในการเข้าถงึคณุลกัษณะการตั้งคา่อเีมลจะขึน้อยูก่บักลุ่มผู้ใช้และสทิธิท์ี่ผู้
ดูแลระบบกำหนดไว้ สำหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการจัดการผู้ใช้และหนา้ที่ของผู้ใช้ โปรดดูทีก่ารจดัการผู้ใช้
ในหนา้ 241

วิธกีารตั้งค่าการแจง้เตือนทางอเีมล

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

กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) จะปรากฏขึน้มาโดยแสดงแท็บ Email (อีเมล)

หมายเหตุ: คุณจะได้รบัแจ้งหากระบบตรวจพบว่าคณุไมไ่ด้ตั้งคา่เซิรฟ์เวอร์ SMTP ที่ถกูต้องสำหรบั
CFX Manager Dx คลิก Configure Outgoing Email (กำหนดค่าอเีมลขาออก) เพือ่เปดิกล่องโต้ตอบ
Options (ตัวเลอืก) และกำหนดค่าเซริ์ฟเวอร์อเีมล SMTP โปรดดูข้อมลูเพิ่มเติมที่การเชื่อมต่อ CFX
Manager Dx กบัเซริฟ์เวอร์ SMTP ในหนา้ 60

2 ในกลอ่งขอ้ความ To (ถึง) ใหพ้ิมพ์ที่อยูอ่ีเมลของแต่ละคนทีคุ่ณวางแผนจะแจง้ให้ทราบว่าการดำเนนิการทด
สอบเสรจ็สิน้ ผู้รบัทุกคนจะได้รบัอเีมลหลงัจากการดำเนนิการทดสอบเสร็จสิน้

หมายเหตุ: คุณต้องป้อนที่อยูอ่ีเมลแต่ละที่อยูแ่ยกบรรทดักัน กด Enter หรอื Return (กลับ) หลังจากที่อยู่
แต่ละที่อยู่

3 (ไมบ่ังคบั) ในกลอ่งขอ้ความ cc ใหพ้ิมพท์ี่อยู่อเีมลของผู้รบัที่คุณวางแผนจะสง่สำเนาของการแจ้งเตือนทางอเี
มลแต่ละครัง้

4 (ไมบ่ังคบั) โดยค่าเริม่ต้น ผู้รบัทุกคนจะไดร้ับสำเนาของไฟล์ขอ้มูลเป็นไฟล์แนบ เคลยีรช์่องทำเครือ่งหมายนี้
หากคุณไม่ต้องการแนบสำเนาไฟลข์้อมลู

5 (ไมบ่ังคบั) เลือก Attach Analysis Report (แนบรายงานการวิเคราะห์) เพื่อแนบไฟล์ PDF ของรายงานการวิ
เคราะหไ์ปกบัอเีมล

6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใ
ช้)
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วิธกีารแกไ้ขที่อยูอ่เีมลของผู้รบั

u ปรับเปลีย่นที่อยู่อเีมลตามที่จำเปน็ และคลกิ OK (ตกลง)

วิธกีารลบผูร้บัอเีมลออก

1 เลือกผู้รบัอเีมลและกดปุม่ Delete (ลบ)

2 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่
าของผู้ใช้) จะรีเซต็ค่าที่กำหนดทั้งหมดบนทกุแท็บไปเปน็การตั้งคา่เริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมดัระ
วังเมื่อคลิกปุ่มนี้

การเชือ่มต่อ CFX Manager Dx กบัเซริ์ฟเวอร์ SMTP

สำคัญ: ผู้ให้บรกิารเว็บเมลพาณิชยบ์างแหง่ (อยา่งเช่น Yahoo! และ Gmail) เพิม่การรักษาความปลอดภยัขอ
งอีเมล หากคุณใชบ้ัญชีเหล่านี้ คุณต้องเปดิใช้งานการตั้งค่า อนญุาตแอปที่มคีวามปลอดภัยต่ำ ในการตั้งคา่
บญัชีเพื่อเปิดใช้งาน CFX Manager Dx เพื่อสง่อเีมล ดูรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่ขอ้มูลการรกัษาความปลอดภั
ยของผูใ้หบ้รกิารเวบ็เมล

คณุต้องสรา้งการเชื่อมต่อจาก CFX Manager Dx ไปยงัเซริฟ์เวอรอ์เีมลกอ่นที่ซอฟต์แวรจ์ะสามารถสง่การแจ้งเตื
อนอเีมลได้

วิธเีชื่อมต่อ CFX Manager Dx กบัเซริฟ์เวอรอ์ีเมล

1 ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

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

n เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Options (ตวัเลือก)

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

n SMTP Server Name (ชือ่เซริฟ์เวอร์ SMTP) — ชื่อของอีเมลเซริฟ์เวอรข์าออกทีบ่รษิทัของคุณ

n Port (พอรต์) — หมายเลขพอรต์ของเซิรฟ์เวอร์ SMTP โดยทั่วไปแลว้จะอยู่ที่ 25

n Use SSL (ใช้ SSL) — ตัวเลือก Secure Sockets Layer (SSL) เซริฟ์เวอร์ SMTP ต้องมกีารตัง้คา่นี้
หากบรษิทัของคณุไมไ่ดก้ำหนดไว้ ให้ยกเลกิการเลือกกลอ่งทำเครือ่งหมายนี้

n Use Default “From” Address (ใช้ที่อยู่ “จาก” เริม่ต้น) — ชื่อของอเีมลเซริฟ์เวอรท์ี่บรษิทัของคณุ บา
งเซริฟ์เวอร์ SMTP กำหนดให้อเีมลที่สง่ออกทัง้หมดต้องมทีี่อยู่ “จาก” ซึง่เปน็โดเมนที่ชดัเจน เช่น
name@YourCompany.com หากเปน็กรณนีี้ ให้ยกเลกิการเลอืกกลอ่งทำเครือ่งหมายและระบทุี่อยู่อเีม
ลที่ถกูต้อง

n Authentication Required (ต้องมกีารรบัรองความถกูต้อง) — หากเว็บไซต์ของคณุต้องมกีารรบัรอง
ความถกูต้อง ใหต้รวจสอบว่าไดเ้ลอืกชอ่งทำเครือ่งหมายนีแ้ล้วหรอืยงั

n User Name (ชื่อผู้ใช้) — ชื่อของบญัชีที่ได้รบัการรบัรองความถูต้อง ต้องระบหุากเลอืก
Authentication Required (ต้องมกีารรบัรองความถกูต้อง)

n Password (รหัสผ่าน) — รหสัผ่านสำหรบับัญชีทีไ่ดร้บัการรบัรองความถกูต้อง ต้องระบหุากเลอืก
Authentication Required (ต้องมกีารรบัรองความถกูต้อง)

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

หมายเหตุ: บางเซริฟ์เวอร์ SMTP ไมอ่นญุาตให้แนบไฟล์ แต่บางเซริฟ์เวอรก์็อนญุาตให้แนบไฟลข์นาด
ไมเ่กนิที่ระบไุว้ หากคณุวางแผนสง่ไล์ขอ้มลูและ/หรอืรายงานทางอีเมลโดยใช้ CFX Manager Dx ใหเ้
ลือก Test Attachment (ทดสอบการแนบไฟล์) และกำหนดคา่ไฟล์ที่แนบใหม้ีขนาดไมเ่กนิ 5 เมกะไบท์
(MB) หรือมากกว่า

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ
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การเปลีย่นการตั้งคา่ไฟลเ์ริม่ต้น

ในแท็บ Files (ไฟล์) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้) คณุสามารถเปลีย่นรายการต่อ
ไปนีไ้ด้

n ตำแหนง่เริม่ต้นที่จะบันทึกไฟล์ CFX Manager Dx

n ไฟล์เริม่ต้นสำหรบัการตั้งค่าการทดสอบ

n พารามเิตอรก์ารตั้งชื่อไฟล์เริม่ต้น

วิธกีารเปลีย่นการตั้งค่าไฟลเ์ริม่ต้น

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

2 ใน User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ให้เลือกแท็บ Files (ไฟล์)

3 ใน Default Folder (โฟลเดอร์เริม่ต้น) สำหรับหัวขอ้ File Creation (การสรา้งไฟล์) ใหเ้ลือกโฟลเดอรเ์ริม่ต้น
ที่คณุต้องการบันทึกไฟล์ใหม่ คุณสามารถเลือกตำแหนง่ที่แตกต่างกนัสำหรบัไฟล์แต่ละประเภทได้

n Protocol (โปรโตคอล)

n Plate (เพลต)

n Data File (ไฟล์ขอ้มูล)

n Gene Study (การศกึษายีน)
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4 ใน File Selection (การเลอืกไฟล์) สำหรับหัวขอ้ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ให้เลือกโปรโตคอลเป้า
หมายและไฟลเ์พลตให้ปรากฏขึน้เมือ่คุณเปิดหนา้ต่าง Experiment Setup (การตั้งค่าการทดสอบ)

5 ในหัวขอ้ Data File (ไฟล์ขอ้มูล) ใหก้ำหนดค่านำหน้าและ/หรอืค่าต่อท้ายสำหรบัไฟล์ข้อมลู สำหรบัสว่นอืน่ ๆ
ให้เลอืกคา่ใหม่จากรายการแบบเลื่อนลง นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดคา่นำหนา้และค่าต่อท้ายได้เองใน
กล่องข้อความ Prefix and Suffix (คา่นำหนา้และค่าต่อท้าย)

CFX Manager Dx แสดงตัวอยา่งชื่อไฟลใ์ต้ชอ่งสำหรบัเลอืก

6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่
าของผู้ใช้) จะรีเซต็ค่าที่กำหนดทั้งหมดบนทกุแท็บไปเปน็การตั้งคา่เริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมดัระ
วังเมื่อคลิกปุ่มนี้

การตั้งคา่พารามเิตอร์โปรโตคอลเริม่ต้น

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

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

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

3 ในสว่น Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) ระบคุ่าสำหรบัการตั้งคา่ต่อไปนี้ทีป่รากฏใน Protocol Editor
(ตัวแก้ไขโปรโตคอล):

n Sample volume (ปรมิาณตัวอย่าง) — ปรมิาณแต่ละตัวอย่างในหลมุ (ในหน้ว้ย µl)
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n Lid Shutoff temperature (อุณหภูมปิดิฝา) — อณุหภมูใินหนว่ย ºC ทีต่ัวทำความร้อนฝาจะปิดระหวา่
งการทดสอบ

4 ในสว่น Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) ระบุคา่สำหรับการตั้งค่าต่อไปนีท้ี่ปรากฏใน
Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ):

n Annealing temperature (อณุหภมูกิารหลอม) — อณุหภมูใินหนว่ย ºC สำหรบัการทดลองที่ใช้
iProof™ DNA polymerase, iTaq™DNA polymerase หรือ polymerases อืน่ ๆ

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

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่
าของผู้ใช้) จะรีเซต็ค่าที่กำหนดทั้งหมดบนทกุแท็บไปเปน็การตั้งคา่เริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมดัระ
วังเมื่อคลิกปุ่มนี้

การตั้งคา่พารามเิตอร์เพลตเริม่ต้น

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับแท็บ Plate (เพลต) จะพรอ้มใชง้านสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวรท์ุกคน การเปลี่ยนแปลงที่คุ
ณทำระหว่างการตั้งคา่เพลตจะพรอ้มใช้งานสำหรับผู้ใช้หลงัจากทีคุ่ณบนัทึกและปดิไฟลเ์พลตแล้ว

ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) คณุสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

n ตั้งค่าพารามเิตอรเ์พลตเริม่ต้น

n เพิ่ม ใหม่ ชื่อเป้าหมายและตัวอยา่งในไลบรารี

n ลบ ชื่อเปา้หมายและตัวอย่างออกจากไลบรารี

หากตอ้งการตัง้ค่าพารามิเตอรเ์พลตเริม่ตน้

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

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ Plate (เพลต)
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3 กำหนดค่าสำหรบัการตั้งคา่ตอ่ไปนีส้ำหรับไฟล์เพลตใหม่ คา่เหล่านีจ้ะปรากฏในหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแ
กไ้ขเพลต)

n Plate type (ประเภทของเพลต)

n Plate size (ขนาดของเพลต)

n Units (หนว่ย) ความเขม้ขน้ของเทมเพลตเริ่มต้นสำหรบัหลุมที่มตีัวอย่างมาตรฐาน

CFX Manager Dx ใช้หนว่ยเหล่านี้ในการสรา้งเสน้โคง้มาตรฐานในแท็บ Data Analysis
Quantification (การหาปรมิาณการวิเคราะหข์้อมลู)

n Scientific Notation (สัญกรณ์วิทยาศาสตร์) เมือ่เลือกตัวเลือกนี้ CFX Manager Dx จะแสดงหนว่ยคว
ามเขม้ข้นในสญักรณ์ทางวิทยาศาสตร์

n Scan Mode (โหมดสแกน) จำนวนหรอืประเภทของช่องที่จะสแกนระหวา่งทำการทดสอบ

n Fluorophores (สารเรอืงแสง) สารเรอืงแสงเริม่ต้นปรากฏใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) การโหลด
หลมุควบคุม

n Libraries (ไลบรารี) ชื่อเปา้หมายและตัวอย่าง ที่คุณมกัใช้ในการทดสอบ

o Target Names (ชือ่เป้าหมาย) ชื่อของยีนและลำดับพันธุกรรมเปา้หมาย

o Sample Names (ชื่อตัวอยา่ง) ชื่อของตัวอย่างการทดสอบหรอืลักษณะการระบุสำหรบัตัวอย่าง
(ตัวอยา่งเช่น Mouse1, Mouse2, Mouse3)

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ
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หากตอ้งการเพิ่ม ใหม่ ชื่อเปา้หมายหรอืตัวอยา่ง

u ในกลอ่งไลบรารทีี่เหมาะสม ใหพ้ิมพ์ชื่อสำหรบั เป้าหมายหรอืตวัอย่าง แล้วคลิก OK (ตกลง)

หากตอ้งการลบ ชือ่เปา้หมายหรอืตัวอยา่ง

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

สำคัญ: ชื่อที่คณุนำออกจากไลบรารจีะถกูนำออกจากซอฟต์แวรแ์ละไมส่ามารถใช้งานไดอ้ีกต่อไป หากต้อง
การคนืค่าชื่อ CFX Manager Dx เริ่มต้น ใหค้ลิก Restore Defaults (เรยีกคืนคา่เริม่ต้น) การคลกิ Restore
Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้) จะรเีซต็ค่าที่กำ
หนดทัง้หมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ทำการลบชื่อ CFX
Manager Dx เริม่ต้นและเมือ่คลกิปุม่นี้
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การตั้งคา่พารามเิตอร์การวิเคราะห์ขอ้มูลเริ่มต้น

วิธตีั้งค่าพารามิเตอรก์ารวิเคราะหข์อ้มูลเริม่ต้น

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

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) เลอืกแท็บ Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มู
ล)

3 ในสว่น Analysis Mode (โหมดการวิเคราะห์) เลือกโหมดที่จะวเิคราะห์ขอ้มูล (สารเรอืงแสงหรอืเป้าหมาย)

4 ในสว่น PCR Quantitation (ปรมิาณ PCR) ตั้งค่าพารามเิตอรเ์ริ่มต้นสำหรบัตัวเลอืกต่อไปนี้

n Baseline Setting (การตั้งคา่พื้นฐาน) — วิธกีารพื้นฐานสำหรบัโหมดการวิเคราะห์

n Cq Determination Mode (โหมดการกำหนด Cq) — โหมดที่ใช้คำนวณค่า Cq สำหรบัแตล่ะการติดต
ามสารเรอืงแสง (ขดีจำกดัถดถอยหรอืขีดจำกัดเดี่ยว)

n การคำนวณขีดจำกดั Mode (โหมด) — จำนวนเปา้หมายจดุปลายทาง

คา่เริม่ต้นคอื Auto (อัตโนมัติ) นัน่คือซอฟต์แวรจ์ะคำนวณเปา้หมายจุดปลายทางโดยอตัโนมตัิ เมือ่ต้องก
ารตั้งคา่ขดีจำกดัที่เจาะจง ล้างช่องทำเครือ่งหมาย Auto (อัตโนมตัิ) และป้อนจำนวนจดุปลายทางของคุ
ณที่คำนวณในหนว่ยสารเรอืงแสงสมัพทัธ์ (หรือ RFU) คา่สูงสดุคอื 65000.00 RFUs ไฟล์ข้อมลูสำหรบั
การทดสอบที่ตามมาจะใช้การตั้งค่าขีดจำกดันี้
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n การคำนวณพื้นฐาน Mode (โหมด) — ค่าพื้นฐานสำหรบัการติดตามทั้งหมด

คา่เริม่ต้นคอื Auto (อัตโนมัติ) นัน่คือซอฟต์แวรจ์ะคำนวณพืน้ฐานสำหรับการติดตามทั้งหมดโดยอตัโนมั
ติ หากต้องการตั้งค่าพื้นฐานที่เฉพาะเจาะจง ใหล้้างกล่องกาเครือ่งหมาย Auto (อัตโนมตัิ) และปอ้นค่าต่
ำสดุและสงูสดุสำหรบัช่วงรอบ (1 ถึง 9999) ไฟล์ข้อมลูสำหรับการทดสอบที่ตามมาจะใช้ช่วงรอบนี้

n Log View (มมุมองบนัทึก) — กำหนดวธิีการที่ซอฟตแ์วรแ์สดงขอ้มูลการขยาย:

o On (เปิด) — ข้อมลูการขยายจะแสดงในกราฟแบบเซมลิ็อก

o Off (ปดิ) — (คา่เริม่ต้น) ข้อมลูการขยายจะแสดงในกราฟเชิงเสน้

5 ในสว่น End Point (จุดปลายทาง) เลือกจำนวนรอบสดุท้ายเพือ่หาค่าเฉลีย่เมือ่คำนวณการคำนวณจดุปลายท
าง:

n PCR— จำนวนรอบสดุท้ายเพื่อหาค่าเฉลี่ยสำหรบัขอ้มูลปรมิาณ (คา่เริ่มต้นคือ 5)

n ทดสอบ End Point Only (จดุปลายทางเทา่นัน้) — จำนวนรอบช่วงเพื่อหาคา่เฉลี่ยสำหรบัขอ้มูลจุดปล
ายทาง (คา่เริม่ต้นคือ 2)

6 ในสว่น Melt Curve ให้เลือกประเภทจุดยอดที่จะตรวจจับ (คา่บวกหรอืคา่ลบ)

7 ในสว่น Well Selector (ตวัเลือกหลมุ) เลือกวิธกีารแสดงปา้ยหลมุ (ตามประเภทตัวอยา่ง ชือ่เปา้หมายหรอืชื่อ
ตัวอยา่ง)

8 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่
าของผู้ใช้) จะรีเซต็ค่าที่กำหนดทั้งหมดบนทกุแท็บไปเปน็การตั้งคา่เริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมดัระ
วังเมื่อคลิกปุ่มนี้
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การตั้งคา่พารามเิตอร์ไฟลข์อ้มลูการแสดงออกของยนีเริ่มต้น

วิธกีารตั้งค่าพารามิเตอรเ์ริม่ต้นสำหรบัไฟลข์อ้มูลการแสดงออกของยนีใหม่

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

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ Gene Expression (การแสดงอ
อกของยีน)

3 กำหนดค่าสำหรบัการตั้งคา่ตอ่ไปนี้

n Relative to (เทียบกับ) เขียนกราฟข้อมลูการแสดงออกของยีนเทียบกบัตัวควบคุม (ทีเ่ริม่ต้นที่ 1) หรอืเ
ทียบกบัศนูย์

o Zero (ศูนย์) ซอฟต์แวรจ์ะไม่สนใจตัวควบคุม เป็นค่าเริม่ต้นเมือ่ไม่มกีารกำหนดตัวอยา่งควบคมุใน
หนา้ต่าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

o Control (ตัวควบคมุ) ซอฟต์แวรจ์ะคำนวณข้อมลูเทียบกบัตัวอย่างควบคมุที่กำหนดในหนา้ต่าง
Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

n X-axis (แกน X) เขียนกราฟตัวอยา่งหรอืเป้าหมายบนแกน x

n Y-axis (แกน Y) เขียนกราฟเสน้ตรง มาตราสว่น log2, หรอื log10 บนแกน y

n Scaling (การปรับขนาด) ตัวเลือกการปรบัขนาดสำหรบักราฟ (ตวัเลือกเริ่มต้นคือ ไม่ปรบัขนาด)
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o Highest (สงูสดุ) ซอฟต์แวรจ์ะปรบัขนาดกราฟไปยังจุดข้อมลูที่สงูที่สดุ

o Lowest (ต่ำสดุ) ซอฟต์แวรจ์ะปรบัขนาดกราฟไปยังจุดข้อมลูที่ต่ำที่สดุ

o Unscaled (ไมปรบัขนาด)่ ซอฟต์แวรจ์ะแสดงข้อมลูที่ไมม่ีการปรบัขนาดในกราฟ

n Mode (โหมด) โหมดการวิเคราะห์ ทั้งปรมิาณสมัพัทธ์ (∆Cq) หรือการแสดลออกที่เป็นบรรทัดฐาน
(∆∆Cq)

n Error Bar (แถบขอ้ผดิพลาด) ความแปรปรวนของข้อมลูที่แสดงเป็นคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Std. Dev.)
หรอืขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Std. Error Mean)

n Error Bar Multiplier (ตัวคณูแถบขอ้ผดิพลาด) ตัวคณูค่าเบีย่งเบนมาตรฐานที่ใช้เพื่อสรา้งกราฟแถบ
ข้อผิดพลาด (คา่เริม่ต้นคอื 1)

คณุสามารถเพิม่ตัวคณูใหเ้ทา่กบั 2 หรอื 3 ได้

n Sample Types to Exclude (ประเภทตัวอยา่งที่จะไมร่วม) ประเภทตัวอย่างที่จะไม่รวมในการวิเคราะ
ห์

คณุสามารถเลอืกตัวอยา่งอยา่งนอ้ยหนึ่งตัวอยา่งเพื่อนำออกจากการวิเคราะห์ได้ หากไมต่้องการรวมทุก
ประเภทตัวอย่าง ให้เคลียรช์่องทำเครือ่งหมายประเภทตัวอยา่งที่เลอืก

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่
าของผู้ใช้) จะรีเซต็ค่าที่กำหนดทั้งหมดบนทกุแท็บไปเปน็การตั้งคา่เริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมดัระ
วังเมื่อคลิกปุ่มนี้

การปรับแต่งกฎการควบคุมคณุภาพ

ใน CFX Manager Dx คณุสามารถกำหนดกฎการควบคุมคณุภาพ ซึง่จะมผีลกับข้อมลูในหนา้ต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ซอฟต์แวรต์รวจสอบความถูกต้องของข้อมลูเทียบกบักฎที่คณุตั้งขึ้น

หมายเหตุ: โดยค่าเริม่ต้นแลว้ ระบบจะเปดิใช้งานกฎการควบคมุคณุภาพทั้งหมด

เคลด็ลับ: คุณสามารถแยกหลุมที่ไมผ่่านพารามิเตอร์ QC ออกจากส่วนการวิเคราะหใ์นโมดูล QC ของหนา้ต่
าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ได้อยา่งง่ายดาย

วิธปีรบัแตง่กฎการควบคมุคณุภาพ

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

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preference (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ QC
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โดย

n NTC— no template control (ไมม่ีการควบคุมเทมเพลท)

n NRT— no reverse transcriptase control (ไมม่ีการควบคุมรเีวิรส์แทรนสครปิเทส)

n Efficiency — reaction efficiency (ประสทิธภิาพของปฏกิริยิา)

n Std Curve R^2 — คา่ยกกำลังสอง R สำหรับเสน้โค้งมาตรฐาน

n Replicate group Cq Std Dev — ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณสำหรบัแต่ละกลุ่มที่ทำซ้ำ

3 สำหรบัแต่ละกฎ QC ใหท้ำข้อใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้

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 (การกำหนดค่
าของผู้ใช้) จะรีเซต็ค่าที่กำหนดทั้งหมดบนทกุแท็บไปเปน็การตั้งคา่เริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมดัระ
วังเมื่อคลิกปุ่มนี้
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การปรับแต่งพารามิเตอร์การส่งออกขอ้มูล

คณุสามารถสง่ออกข้อมลู CFX Manager Dx ในรปูแบบต่อไปนีไ้ด้

n ข้อความ (.txt)

n CSV (.csv)

n Excel 2007 (.xlsx)

n Excel 2003 (.xls)

n XML (.xml)

n HTML (.html)

คณุสามารถระบุประเภทของข้อมลูที่ต้องการสง่ออกและปรับแต่งเอาท์พุทของขอ้มูลที่สง่ออกเองได้

วิธปีรบัแตง่พารามิเตอรก์ารส่งออกขอ้มลู

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

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ Custom Export (การสง่ออกขอ้
มลูเอง)

3 เลือกรปูแบบที่ต้องการสง่ออกขอ้มูลจากรายการดรอ็ปดาวน์ Export Format (รูปแบบการสง่ออก)
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4 ในสว่น Data to Export (ขอ้มลูที่ต้องการสง่ออก) ให้เลือกหรือยกเลกิการเลือกกลอ่งทำเครื่องหมายระบปุระเ
ภทของข้อมลูทีต่้องการสง่ออก รายการที่เลือกจะปรากฏในกล่องรายการ Exported Columns (คอลมันท์ี่สง่
ออก)

หมายเหตุ: โดยค่าเริม่ต้นแลว้ ขอ้มลูที่จะรนัผลจะรวมอยูใ่นสว่นหวัด้วย ยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่อง
หมาย หากคุณไมต่้องการรวมข้อมลูที่รนัผล

5 คณุสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับหนา้จอเอาท์พุทของรายการทีเ่ลอืก

ในกลอ่งรายการ Exported Columns (คอลัมนท์ี่สง่ออก) ใหไ้ฮไลท์รายการแลว้คลกิปุม่ลูกศรทางด้านซา้ยข
องรายการเพื่อย้ายขึ้นหรอืย้ายลง

6 หรอือกีทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมนเ์อาท์พุทของรายการท่ี่เลือก ดังนี้

a คลิก Customize Column Names (ปรบัแต่งชื่อคอลมัน์)

กล่องโต้ตอบ Column Name Customizer (ตวัปรบัแต่งชื่อคอลัมน์) จะปรากฏขึ้น

b สำหรบัชือ่คอลัมนเ์ริ่มต้นแต่ละคอลมันท์ี่คณุต้องการเปลีย่น พมิพ์ชือ่ใหมใ่นช่อง Custom Name (ปรบัแ
ต่งชื่อ)

c ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับสูแ่ท็บ Custom Export (ปรบัแต่งการสง่ออก
ข้อมลู) ชื่อใหม่จะปรากฏในวงเลบ็ขา้งชื่อคอลมันเ์ริม่ต้นในกล่องรายการ Exported Columns (คอ
ลัมนท์ี่สง่ออก)

n คลิก Cancel (ยกเลิก) เพือ่ล้างการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่แท็บ Custom Export (ปรบัแต่งการส่
งออก)

7 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่
าของผู้ใช้) จะรีเซต็ค่าที่กำหนดทั้งหมดบนทกุแท็บไปเปน็การตั้งคา่เริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมดัระ
วังเมื่อคลิกปุ่มนี้

การสร้างส่วนผสมหลักสำหรับปฏิกริิยา
เมือ่ใช้ Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณสว่นผสมหลัก) ของ CFX Manager Dx คุณจะสามารถคำนวณปริ
มาณที่ต้องการของแต่ละสว่นประกอบในสว่นผสมหลักของคุณได้อย่างง่ายดาย คณุสามารถพิมพ์ตารางการคำนว
ณสว่นผสมหลกัไปยังเครือ่งพิมพ์เริม่ต้นของคณุ และบนัทกึการคำนวณสำหรบัแต่ละเปา้หมายเพื่อใช้ในภายหลังไ
ด้

วิธกีารสรา้งส่วนผสมหลกัสำหรบัปฏกิริยิาโดยใช้ Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณส่วนผสมหลั
ก)

1 หากต้องการเปดิ Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณสว่นผสมหลัก) ใหท้ำสิ่งใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

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

Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณสว่นผสมหลัก) จะปรากฏขึน้มา

2 ในหัวขอ้ Reaction (ปฏกิริยิา) ใหเ้ลือกวิธกีารตรวจจับดังนี้

n SYBR®Green/EvaGreen

n Probes (โพรบ)

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

4 (ไมบ่ังคบั) วิธกีารเปลีย่นชื่อเปา้หมายเริ่มต้น

a ไฮไลต์ชื่อเป้าหมายในรายการเปา้หมายแบบเลื่อนลง

b พิมพ์ชื่อเปา้หมายใหมใ่นช่อง Target (เป้าหมาย)

c กดปุ่ม Enter
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5 ปรับความเข้มข้นเริม่ต้นและความเขม้ข้นขั้นสดุท้ายสำหรับไพรเมอรไ์ปขา้งหน้าและย้อนกลับและโพรบทัง้ห
มด

6 ในหัวขอ้ Master Mix Setup (ตั้งค่าสว่นผสมหลัก) ให้ปรับค่าสำหรบั

n จำนวนปฏิกริยิาที่จะเรยีกใช้

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 หรอืเปา้หมายทั้งหมดพ
รอ้มกนัได้

ปริมาณที่คำนวณได้ของสว่นประกอบทีต่้องการสำหรบัแต่ละเปา้หมายที่เลือกจะปรากฏในตารางสว่นผสมหลั
ก

9 คลิก Set as Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริม่ต้น) เพื่อตั้งค่าการปอ้นขอ้มูลปรมิาณในหัวขอ้ Target and Master
Mix Setup (ตั้งค่าเป้าหมายและสว่นผสมหลกั) ให้เปน็ค่าเริม่ต้นใหม่

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

วิธกีารพิมพ์ตารางคำนวณส่วนผสมหลกั

u หากต้องการพิมพ์ตารางคำนวณสว่นผสมหลกั ใหค้ลกิ Print (พมิพ์)

ตารางคำนวณจะพมิพ์ไปยังเครือ่งพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

วิธกีารบันทกึตารางคำนวณส่วนผสมหลกัเป็นไฟล์ PDF

u เปลีย่นเครือ่งพิมพ์เริม่ต้นของคณุเป็นไดรเวอร์ PDF และคลิก Print (พมิพ์) บน Master Mix Calculator (เครื่
องคำนวณสว่นผสมหลัก)

วิธกีารลบเป้าหมาย

u เลือกเป้าหมายโดยใช้รายการแบบเลื่อนลงและคลิก Remove (ลบ)

สำคัญ: การลบเปา้หมายออกจากรายการเปา้หมายจะเป็นการลบเปา้หมายออกจากการคำนวณสว่นผส
มหลกัที่เปา้หมายนัน้ใช้ดว้ย ควรใช้ความระมดัระวังเมือ่ทำการลบเป้าหมาย
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การปรับเทียบสารยอ้มสีใหม่
ระบบ CFX96™Dx ได้รบัการปรบัเทยีบสารเรอืงแสงที่นยิมใช้ในเพลตหลมุสขีาวและเพลตหลุมใสมาจากโรงงาน ต
าราง 11 แสดงรายการสารเรอืงแสงและช่องทางสำหรบัการปรบัเทียบเครือ่งมอืแต่ละตัว

หมายเหตุ: ระบบ CFX96 ยังมชี่องทางที่อทุิศใหก้บัเคมี FRET ช่องทางนีไ้ม่จำเป็นต้องมกีารปรบัเทียบสารย้
อมสเีฉพาะ

สารเรอืงแสง ชอ่งทาง การกระตุน้, nm
การตรวจจบั,

nm

FAM, SYBR® Green I 1 450-490 515-530

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

2 515-535 560-580

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

3 560-590 610-650

CY5, Quasar 670 4 620-650 675-690

Quasar 705, Cy5.5 5 672-684 705-730

ตาราง 11 ปรบัเทียบสารเรืองแสงจากโรงงาน และช่องทาง

หากตอ้งการปรบัเทยีบสารยอ้มสใีหมส่ำหรบัระบบ CFX

1 ในหนา้ต่าง Home (หลกั) ใหเ้ลอืกอุปกรณเ์ป้าหมายในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตร
วจจับ)

2 เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Calibration Wizard (ตวัช่วยสร้างการปรบัเทียบ) เพื่อเปิดe Dye Calibration
wizard (ตัวชว่ยสรา้งการปรบัเทียบสารย้อมสี)
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สารเรอืงแสงที่ปรบัเทียบแลว้สำหรบัเครื่องมอืเปา้หมายจะปรากฏในตาราง Calibrated Fluorophores (สารเ
รอืงแสงที่ปรบัเทียบแล้ว)

3 ในหัวขอ้ Calibrate New or Existing Fluorophores (ปรับเทียบใหมห่รอืสารเรืองแสงที่มี) ให้เลอืกสารเรือง
แสงที่จะทำการปรบัเทียบจากรายการแบบเลื่อนลง

หากชื่อสารเรอืงแสงไมอ่ยู่ในรายการ ใหพ้ิมพ์ชื่อลงในกลอ่งข้อความเพือ่เพิม่ลงในรายการ

4 เลือกประเภทของเพลตสำหรบัสารเรอืงแสง

หากประเภทของเพลตไม่อยูใ่นรายการ ใหพ้ิมพช์ื่อในกล่องข้อความเพื่อเพิ่มลงในรายการ

5 เลือกช่องทางสำหรบัสารเรืองแสง

6 เลือกคอลมันเ์พลตสำหรบัสารเรอืงแสง

7 (ไมบ่ังคบั) พิมพ์สเีพื่อเชื่อมโยงกบัสารเรืองแสง

8 คลิก Add to Plate (เพิม่ไปยังเพลต) เพื่อเพิ่มสารเรอืงแสง

9 (ไมบ่ังคบั) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3—8 เพื่อเพิ่มสารเรอืงแสงแต่ละรายการที่คณุวางแผนจะทำการปรบัเทยีบสำหรับ
เพลต

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

ใช้หนา้ต่างนีเ้ป็นแนวทางในการบรรจสุารย้อมสลีงในเพลต

11 เตรยีมเพลตหลุม 96- สำหรับการปรับเทียบสารยอ้มสี

a ปเิปตต์สารยอ้มสลีงในแต่ละหลมุตามรปูแบบที่แสดงใน Pure Dye Plate Display (แสดงเพลตสารยอ้ม
สบีรสิทุธิ์)

b สำหรบัสารเรอืงแสงแต่ละรายการ ให้ใสส่ารย้อมสปีรมิาณ 300 nM ลงในหลุม 50 µl (เพลตหลุม 96) จำ
นวนสีห่ลุม จะสงัเกตเห็นว่าเพลตอยา่งนอ้ยครึ่งหนึง่มหีลุมเปลา่

c ปดิผนกึเพลตด้วยวิธปีิดผนึกที่คณุจะใช้ในการทดสอบของคุณ

12 วางเพลตที่จะทำการปรับเทียบลงในบล็อกและปิดฝา

13 ใน Dye Calibration Wizard (ตวัช่วยสร้างการปรบัเทียบสารยอ้มสี) ให้คลิก Calibrate (ปรบัเทียบ) แล้วคลิก
OK (ตกลง) เพือ่ยืนยันว่าเพลตอยูใ่นบล็อก

14 เมือ่ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ทำการปรบัเทียบเสรจ็สิน้ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น คลิก Yes (ใช่) เพื่อสิ้
นสดุการปรบัเทียบและเปิด Dye Calibration Viewer (ดูการปรบัเทยีบสารยอ้มสี)

15 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ปิดหน้าต่าง

คู่มือการใชง้าน | 77



บท 5 หน้าตา่ง Home (หนา้หลกั)

78 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx



บท 6 การสรา้งโปรโตคอล
โปรโตคอลเป็นชุดขัน้ตอนที่ดำเนนิการในลำดับพนัธกุรรมที่เฉพาะเจาะจง ในซอฟต์แวร์ CFX Manager™Dx ทุก
ขั้นตอนจะเกีย่วขอ้งกบัตัวเลือกในเครื่องมอื ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการสัง่ใหเ้ครือ่งมือควบคมุอณุหภมูขิองบลอ็กแล
ะฝาครอบ ใช้อณุหภมูทิี่ต่างกนัในบล็อก ทำการอา่นเพลต หรอืทำการวิเคราะห์ Melt Curve โดยจะระบตุัวเลือกแต่
ละตัวสำหรบัเพลตและประเภทการทดสอบที่แตกต่างกนั

CFX Manager Dx มสีองตัวเลือกสำหรบัการสรา้งโปรโตคอล ไดแ้ก่ Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปตโตคอล) และ
Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ)

คณุลักษณะ Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) มดีังต่อไปนี้

n โปรโตคอลมาตรฐานควบคุมเพื่อสรา้งโปรโตคอลได้อย่างรวดเร็ว

n ความสามารถในการคำนวณการไลร่ะดับสสีำหรบัจำนวนแถวที่เลือกได้อย่างรวดเร็ว

n ความสามารถในการคำนวณเวลาในการทดสอบสำหรบัประเภทของเพลตที่เลอืกได้อยา่งรวดเรว็

n ความสามารถในการแก้ไขขั้นตอนโปรโตคอล

n ความสามารถในการบันทึกโปรโตคอลเพือ่นำมาใช้อกีครั้ง

n ความสามารถในการพิมพ์โปรโตคอลไปยังเครือ่งพิมพ์เริม่ต้น

Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะสร้างโปรโตคอล PCR แบบกำหนดเองโดยอตัโนมตัิโด
ยใช้ขัน้ตอนการให้ความรอ้นขณะเริ่มต้น การแยกสายขัน้ต้น การเกาะของไพรเมอร์ และการต่อขยายโดยใช้พาร
ามิเตอรท์ี่คณุปอ้น จากนั้นคณุจะสามารถดูการแสดงผลกราฟิกของโปรโตคอลที่แนะนำ และแก้ไข ทำการทดสอบ
หรอืบนัทกึโปรโตคอลได้

คู่มือการใชง้าน | 79



บท 6 การสรา้งโปรโตคอล

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล)
ใช้ Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) ในการสรา้ง เปิด ทบทวน และแกไ้ขโปรโตคอล โดยคา่เริม่ต้น
Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) จะเปดิเพื่อแสดงโปรโตคอล 2 ขั้นตอนแบบเรยีลไทม์ทั่วไปสำหรบัเพลต 96
หลมุ

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

2 แถบเครือ่งมอืจะมทีางลัดเพื่อบันทึกและพิมพ์โปรโตคอล กำหนดตำแหนง่ที่จะแทรกขัน้ตอน กำหนดปริ
มาตรตัวอยา่ง และดูระยะเวลาในการทดสอบโปรโตคอลโดยประมาณ

3 บานหน้าต่างหลักจะแสดงโปรโตคอลในรูปกราฟกิ

4 บานหน้าต่างด้านล่างจะแสดงโครงร่างโปรโตคอล

5 บานหน้าต่างด้านซ้ายจะแสดงตัวควบคุมโปรโตคอลที่คุณสามารถเพิม่เพือ่กำหนดโปรโตคอลด้วยตัวเอ
งได้

คำอธบิายสญัลักษณ์

คำสั่งเมนู File (ไฟล์)
Save (บนัทึก) บนัทึกโปรโตคอลปจัจบุนั

Save As (บนัทึกเปน็) บนัทึกโปรโตคอลปจัจบุนัดว้ยชื่อใหม่หรอืในตำแหนง่ใหม่
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หนา้ตา่ง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

Close (ปดิ) ปดิ Protocol Editor (ตวัแก้ไขโปรโตคอล)

คำสั่งเมนู Settings (การตัง้คา่)
Lid Setting (การตั้งคา่ฝา) — เปดิกล่องโต้ตอบ Lid Setting (การตั้งค่าฝา) ทีคุ่ณสามารถเปลีย่นแปลงหรอืตั้งคา่
อณุหภมูิฝา

คำสั่งเมนู Tools (เครื่องมือ)
Gradient Calculator (เครือ่งคำนวณการไล่ระดบัสี) ใช้เปิดกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถเลอืกประเภทของบลอ็กส
ำหรบัขัน้ตอนการไลร่ะดับสไีด้ คา่เริม่ต้นคือ 96 หลุม

Run Time Calculator (เครือ่งคำนวณเวลาในการทดสอบ) ใช้เปดิกล่องโต้ตอบที่คณุสามารถเลือกประเภทของ
เพลตและโหมดสแกนเพือ่คำนวณเวลาในการทดสอบโดยประมาณในหนา้ต่าง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอ
บ) คา่เริม่ต้นสำหรบัทุกช่องคือ 96 หลมุ

คำสั่งต่าง ๆ บนแถบเครื่องมือ

บนัทึกไฟล์โปรโตคอลปัจจบุัน

พมิพห์นา้ต่างที่เลือก

ใช้คำสั่งนีใ้นการเลือกตำแหนง่ที่จะแทรกขั้นตอนที่เกีย่วขอ้งกบัขั้นตอนทีเ่ลอืกในปจัจุ
บนั

ใช้คำสั่งนีเ้พื่อป้อนปริมาตรตัวอย่างเปน็ μl ปรมิาตรตัวอย่างจะแตกต่างกันไปตามประเ
ภทของบลอ็ก

n สำหรบับล็อก 96 หลมุลกึ ช่วงปรมิาตรจะเทา่กบั 0–125 µl

n สำหรบับล็อก 96 หลมุ ช่วงปรมิาตรจะเท่ากบั 0–50 µl

แสดงเวลาการทดสอบโดยประมาณตามขัน้ตอนโปรโตคอล อัตราการแสดงผล และปร
ะเภทของบล็อกที่เลือก

แสดงขอ้มูลวิธใีชเ้กีย่วกบัโปรโตคอล
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บท 6 การสรา้งโปรโตคอล

Protocol Editing Controls (การควบคุมการแกไ้ขโปรโตคอล)
บานหนา้ต่างด้านซ้ายของหนา้ตา่ง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) ประกอบด้วยกาควบคุมที่คณุสามารถใ
ช้ในการสรา้งโปรโตคอลได้

การควบคมุแต่ละตัวประกอบด้วยชุดของพารามเิตอรท์ี่แสดงขัน้ตอนในโปรโตคอล คณุสามารถแกไ้ขพารามเิตอร์
แต่ละตัว และเพิ่มหรือลบได้เพื่อกำหนดโปรโตคอลของคุณด้วยตัวเอง สว่นนีจ้ะอธบิายตัวเลือกในการควบคุมแต่ละ
ตัว

n Insert Step (แทรกขั้นตอน) — แทรกขัน้ตอนกอ่นหรอืหลงัขัน้ตอนที่เลอืก คุ
ณสามารถแกไ้ขอณุหภมูิและเวลารอได้ในจอแสดงผลกราฟฟิกของโปรโตคอ
ลหรอืในโครงรา่งโปรโตคอลได้

n Insert Gradient (แทรกความลาดชัน) — แทรกขั้นตอนความลาดชันตามป
ระเภทของบล็อกของหลุมที่เลือกในเครือ่งคำนวณความลาดชัน คุณสามารถแ
กไ้ขช่วงความลาดชันได้ในบานหนา้ต่าง Gradient (ความลาดชัน) ที่ปรากฏ
ขึ้นเมือ่แทรกขัน้ตอนความลาดชัน

n Insert GOTO (แทรกคำสัง่ GOTO) — จะแทรกขั้นตอนรอบ (ลปู) ซึง่จะสัง่ใ
ห้ซอฟต์แวรข์ัน้ตอนหนึ่งๆ ซำ้ตามลำดับและจำนวนรอบที่ระบุ การทำขัน้ตอน
ซำ้จะเริม่ขึ้นหลงัจากทีร่อบแรกสิน้สดุ ตัวอย่างเชน่ คุณสามารถสัง่ให้ซอฟต์แ
วรท์ำขั้นตอน 2–4 ซ้ำได้ 39 ครั้ง หลังการทำขั้นตอนซ้ำครั้งสดุท้าย ซอฟต์แว

รจ์ะทำขั้นตอนที่ 2–4 รวมทัง้หมด 40 ครัง้ คุณสามารถแกไ้ขขัน้ตอนยอ้นกลบั (GOTO) และจำนวนรอบไดใ้
นจอแสดงกราฟฟิกหรอืในโครงร่างโปรโตคอล

n Insert Melt Curve (แทรก Melt Curve) — แทรกขัน้ตอนการอา่น melt curve

n Insert Plate Read to Step (แทรกคำสัง่อ่านเพลตในขั้นตอน) — เพิ่มคำสัง่อา่นเพลตในขั้นตอนที่เลือก ก
ารอ่านเพลตจะวดัจำนวนของฟลูออโรฟอรเ์มือ่สิน้สดุรอบ โดยทัว่ไปแล้ว ขั้นตอนอา่นเพลตจะเป็นขั้นตอนสดุ
ท้ายในลูปคำสัง่ GOTO

เคลด็ลับ: หลงัเพิ่มคำสัง่การอา่นจานในขั้นตอนแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเปน็ Remove Plate Read (ลบการอา่
นจานออก) เมือ่คุณเลอืกขัน้ตอน

n Remove Plate Read (ลบการอา่นเพลตออก) — ลบคำสัง่การอา่นเพลตออกจากขั้นตอนที่เลือก

เคลด็ลับ: หลงัจากที่คณุลบคำสัง่การอา่นเพลตออกจากขัน้ตอนแลว้ ปุม่จะเปลี่ยนเป็น Add Plate Read
to Step (เพิ่มการอา่นเพลตไว้ในขัน้ตอน) เมือ่คุณเลอืกขัน้ตอน

n Step Options (ตวัเลือกขั้นตอน) — จะเปิดกล่องโต้ตอบ Step Options (ตัวเลอืกขัน้ตอน) และแสดงตัวเลือ
กที่มสีำหรับขั้นตอนที่เลือก โปรดดู Step Options (ตัวเลือกขัน้ตอน) ในหนา้ 83 สำหรบัข้อมลูอยา่งละเอียดเ
กีย่วกบัตัวเลือกขั้นตอน

เคลด็ลับ: คุณยังสามารถเขา้ถงึตัวเลือกขั้นตอนโดยการคลิกขวาที่ขัน้ตอนในหนา้จอกราฟฟิก

n Delete Step (ลบขัน้ตอน) — ลบขัน้ตอนที่เลอืกออกจากโปรโตคอล
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หนา้ตา่ง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

Step Options (ตวัเลอืกขัน้ตอน)

เปิดกลอ่งโต้ตอบ Step Options (ตวัเลือกขั้นตอน) เพื่อดตูัวเลือกที่คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรอืลบออกจากขั้
นตอนได้

n Plate Read (อ่านเพลต) — เมื่อเลอืก จะเพิ่มการอา่นเพลตไว้ในขัน้ตอน

n Temperature (อุณหภูมิ) — จะตั้งค่าอณุหภมูิเปา้หมายสำหรบัขัน้ตอนที่เลอืก

n Gradient (ความลาดชัน) — จะตั้งค่าช่วงการไล่ระดับสำหรบัขั้นตอน ช่วงคือ 1–24°C

หมายเหตุ: ความลาดชันจะทำงานโดยใช้อณุหภมูติ่ำสดุที่ด้านหนา้ของบล็อก (ในภาพนี้ แถว H) และอุ
ณหภมูิสงูสดุที่ด้านหลงัของบล็อก (ในภาพนี้ แถว A)

n Increment (การเพิ่มขึ้น) — จำนวนที่จะเพิม่ (หรือลด) อณุหภมูขิองขั้นตอนที่เลือก จำนวนตามค่านีจ้ะถูกเพิ่
มไปยงัอณุหภมูิเปา้หมายในแต่ละรอบ ช่วงคือ ±0.1–10°C

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

n Ramp Rate (อัตราการเอียง) — อตัราการเอยีงสำหรบัขั้นตอนที่เลือก ช่วงขึ้นอยูก่ับขนาดของบลอ็ก

n Time (เวลา) — เวลารอสำหรบัขัน้ตอนทีเ่ลอืก

n Extend (ขยาย) — ระยะเวลา (เป็นวินาที) สำหรบัขยายหรอืลดขัน้ตอนที่เลือก ตัวเลือกนี้จะเพิ่มไปยังเวลาที่
รอในแต่ละรอบ ช่วงคือ 1–60 วินาที

n Beep (บีบ๊) — เมือ่เลือก เสยีงบีบ๊จะดังเมื่อสิน้สดุขัน้ตอน

เคลด็ลับ: เมื่อคณุปอ้นตัวเลขที่อยูน่อกช่วงตัวเลือก ซอฟต์แวรจ์ะเปลี่ยนตัวเลขใหเ้ปน็ข้อมลูที่ใกล้เคยีงที่
สดุภายในช่วง
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บท 6 การสรา้งโปรโตคอล

การสร้างโปรโตคอลใน Protocol Editor (ตวัแก้ไขโปรโตคอล)
คณุสามารถสรา้งไฟล์โปรโตคอลแบบกำหนดเองได้โดยใช้ Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) นอกจากนี้ คุ
ณยงัสามารถแกไ้ขและบนัทึกไฟลโ์ปรโตคอลทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้า หรอืไฟล์โปรโตคอลตัวอย่างที่จัดสง่มาพรอ้มกบั
ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ไดเ้ช่นกนั

หากต้องการสร้างไฟล์โปรโตคอลใหม่ ใหด้ำเนนิการดังต่อไปนี้

n เปิดไฟล์โปรโตคอลใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

เคลด็ลับ: คุณสามารถเปดิโปรโตคอลใหมห่รอืที่มอียู่เดิมใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) ได้

n ตั้งค่าโปรโตคอลใหม่

n เพิ่มขั้นตอนในโปรโตคอลจากบานหน้าต่างควบคุมโปรโตคอล

n แกไ้ขคณุสมบัติของขัน้ตอน

n บนัทึกโปรโตคอล

เคลด็ลับ: หากต้องการสรา้งโปรโตคอลใหมจ่ากไฟลโ์ปรโตคอลที่บันทึกไว้กอ่นหน้าหรือไฟลโ์ปรโตคอลตัวอ
ยา่ง โปรดดูที่การเปิดโปรโตคอลที่มอียูใ่น Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) ในหนา้ 85

การเปดิไฟล์โปรโตคอลใหม่ใน Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล)
CFXManager Dx มหีลากหลายตัวเลือกในการเปดิไฟล์โปรโตคอลใหม่

n จากหนา้ต่าง Home (หลัก)

n จากกล่องโต้ตอบ Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริ่มต้น)

n จากกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ)

หากตอ้งการเปิดไฟลโ์ปรโตคอลใหม่จากหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั)

u เลือก File (ไฟล์) > New (ใหม่) > Protocol (โปรโตคอล)

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) จะเปิดขึน้โดยแสดงไฟล์โปรโตคอลเริม่ต้น

เคลด็ลับ: สำหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตั้งคา่โปรโตคอลเริม่ต้น โปรดดูที่การเปลี่ยนการตั้งคา่ไฟลเ์ริม่ต้น ใ
นหนา้ 62

วิธกีารเปดิไฟลโ์ปรโตคอลใหม่จากกลอ่งโตต้อบ Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ต้น)

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิ Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ต้น)
หากไม่ได้อยูใ่นมุมมอง:

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

n คลิก Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น) บนแถบเครือ่งมอื
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การสร้างโปรโตคอลใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

โดยคา่เริม่ต้น Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น) จะแสดงแท็บ Run setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ที่
มปีระเภทอปุกรณ์ CFX96™ ที่เลือก

2 หากจำเปน็ ให้เลือกประเภทอุปกรณ์จากรายการแบบเลือ่นลง

3 คลิก User-defined (ผูใ้ช้กำหนด) เปน็ประเภทการทดสอบ

กล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) จะเปดิขึน้มาที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล) และแสดงไฟล์โ
ปรโตคอลเริม่ต้น

4 คลิก Create New (สรา้งใหม่)

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) จะเปิดขึน้โดยแสดงโปรโตคอลเรยีลไทมเ์ริ่มต้น

วิธกีารเปดิโปรโตคอลใหมจ่ากกลอ่งโตต้อบ Run Setup (การตัง้ค่าการทดสอบ)

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งคา่การท
ดสอบ)

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

n คลิก User-defined Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด) บนแถบเครือ่งมอื

กล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) จะเปดิขึน้มาที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล) และแสดงไฟล์โ
ปรโตคอลเริม่ต้น

2 คลิก Create New (สรา้งใหม่)

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) จะเปิดขึน้โดยแสดงโปรโตคอลเรยีลไทมเ์ริ่มต้น

การเปดิโปรโตคอลที่มีอยู่ใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)
CFXManager Dx มตีัวอยา่งไฟล์โปรโตคอลที่คณุสามารถแกไ้ขและบันทึกเป็นโปรโตคอลใหมท่ี่กำหนดเองได้ น
อกจากนี้ คุณยังสามารถสรา้งโปรโตคอลใหม่จากโปรโตคอลที่กำหนดเองที่มีอยูไ่ด้

วิธกีารเปดิไฟลโ์ปรโตคอลตวัอยา่ง

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

โดยคา่เริม่ต้น Windows Explorer จะเปดิตำแหนง่ของโฟลเดอร์ไฟลต์ัวอย่าง CFX Manager Dx

2 เปิดโฟลเดอร์ไฟลต์ัวอย่าง คณุจะเห็นโฟลเดอรต์่อไปนี้

n ConventionalProtocols มตีัวอย่างไฟล์โปรโตคอลสำหรบัการวเิคราะห์ PCR แบบดั้งเดมิ

n DataFiles มตีัวอย่างไฟลข์้อมลูที่คณุสามารถใช้เพื่อค้นหาคณุลกัษณะของ CFX Manager Dx ได้

n MeltCalibration มีตัวอย่างไฟลโ์ปรโตคอลสำหรบัใช้กบัซอฟท์แวร์ Precision Melt Analysis ของ
Bio-Rad

n Plates มตีัวอย่างไฟล์เพลต
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n RealTimeProtocols มตีัวอยา่งไฟล์โปรโตคอลสำหรบัการวิเคราะห์ PCR แบบเรยีลไทม์

3 เปิดโฟลเดอร์โปรโตคอลสำหรบัประเภทของการทดสอบที่คณุวางแผนที่จะดำเนินการระหว่าง
ConventionalProtocols หรอื RealTimeProtocols

4 เลือกโปรโตคอลที่ต้องการและคลิก Open (เปิด)

โปรโตคอลตัวอย่างจะเปิดขึน้ในหน้าต่าง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

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

วิธกีารเปดิโปรโตคอลทีม่อียู่

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

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

n เปิด Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น) และทำอย่างใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้

o วิธกีารแกไ้ขโปรโตคอลที่แสดง ใหค้ลกิ Edit Selected (แกไ้ขที่เลอืก)

o หากต้องการแก้ไขโปรโตคอลอื่นที่มอียู่ ให้คลิก Select Existing (เลอืกทีม่ีอยู่) และไปที่ไฟล์เปา้หม
าย

โปรโตคอลจะเปิดขึ้นในหนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

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

การตัง้คา่โปรโตคอลใหม่
เคลด็ลับ: หากไฟล์โปรโตคอลของคุณมีพารามเิตอรท์ี่จำเป็น (เชน่ หากคุณกำลังแกไ้ขไฟล์เพลตที่มอียู่) คุณ
สามารถข้ามส่วนนีไ้ด้ ไปที่ การเพิ่มขั้นตอนเขา้ไปในโปรโตคอล ในหนา้ 88

ไฟล์โปรโตคอลใหม่ต้องมพีารามเิตอร์ต่อไปนี้

n ประเภทบลอ็ก

n โหมดสแกนสำหรบัประเภทบล็อกที่เลือก

n Lid Temperature (อุณหภมูขิองฝาครอบ)

n ปริมาณตัวอยา่ง

การตั้งคา่ประเภทของบลอ็ก

CFXManager Dx จะคำนวณการเพิ่มอณุหภมูิโดยอตัโนมัติสำหรบัขั้นตอนความลาดชันตามประเภทบลอ็ก

หมายเหตุ: ประเภทของเพลตที่ตั้งคา่ใน Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) ต้องเปน็ประเภทเดียวกบัเพล
ตในโมดูลปฏกิิรยิา
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วิธตีั้งค่าประเภทบลอ็ก

u ในหนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) ใหเ้ลือก Tools (เครือ่งมอื) > Gradient Calculator (เครื่
องคำนวณความลาดชัน) แล้วเลอืกประเภทเพลตที่เหมาะสมในรายการแบบเลือ่นลงทีป่รากฏ

การเลอืกโหมดสแกนสำหรับประเภทของบล็อกที่เลอืก

หากต้องการกำหนดเวลาทดสอบสำหรบัโปรโตคอล ให้เลือกประเภทบลอ็กเปา้หมายและโหมดสแกน

วิธเีลอืกประเภทบลอ็กและโหมดสแกน

u ในหนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) ใหเ้ลือก Tools (เครือ่งมอื) > Run time Calculator (เครื่
องคำนวณเวลาทดสอบ) และเลอืกประเภทเพลตทีเ่หมาะสมและโหมดสแกนในรายการแบบเลือ่นลงที่ปรากฏ

การปรับอณุหภมูขิองฝา

CFXManager Dx จะกำหนดอณุหภมูเิริ่มต้นของฝาเป็น 105.0°C

คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคา่เริ่มต้นหรอืปดิตัวทำความรอ้นที่ฝาตามความจำเป็นของโปรโตคอลได้

เคลด็ลับ: คุณสามารถเปลี่ยนอณุหภมูเิริม่ต้นของฝาไดใ้นกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าข
องผูใ้ช้) ดู "การตั้งค่าพารามเิตอรโ์ปรโตคอลเริ่มต้น ในหนา้ 63"

วิธปีรบัอณุหภมูขิองฝา

1 ในหนา้ต่าง Plate Editor window (ตัวแกไ้ขเพลต) ใหเ้ลือก Settings (การตั้งค่า) > Lid Settings (การตั้งคา่
ฝา)

กล่องโต้ตอบ Lid Settings (การตั้งค่าฝา) จะปรากฏขึ้น

2 ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n เลือก User Defined (ผูใ้ช้กำหนดเอง) แล้วปอ้นค่าอณุหภูมใินกลอ่งขอ้ความ

n เลือก Turn Off Lid Heater (ปดิตัวทำความรอ้นที่ฝา)

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและปิดกลอ่งโต้ตอบ

การตั้งคา่ปรมิาตรตัวอยา่ง

โดยคา่เริม่ต้น CFX Manager Dx ตั้งคา่ปรมิาตรตัวอย่างสำหรบัแต่ละหลมุเปน็ 25 µl อยา่งไรกต็าม ช่วงของ ระบบ
CFX Dx คอื 0-125 μl

เครือ่งมือจะใช้โหมดการควบคุมอณุหภมูหินึง่ในสองโหมดในการกำหนดว่าจะให้ตัวอย่างเพิ่มอณุหภมูิถงึอณุหภมูเิ
ปา้หมายในโปรโตคอลเมือ่ใด

n Calculated Mode (โหมดที่คำนวณได้) เมื่อปรมิาตรตัวอยา่งตั้งคา่เปน็ปรมิาตรที่เหมาะสมสำหรบับลอ็ก เครื่
องมอืจะคำนวณอณุหภมูติัวอย่างตามปรมิาตรตัวอย่าง ซึง่เปน็โหมดมาตรฐาน
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n Block Mode (โหมดบล็อก) เมื่อปรมิาตรตัวอย่างตั้งคา่เปน็ศูนย์ (0) μl เครือ่งจะบันทึกอณุหภมูติัวอยา่งเป็นเ
ช่นเดียวกับอณุหภูมขิองบล็อกที่วัดได้

วิธกีารตั้งค่าปรมิาตรตัวอยา่งสำหรบับลอ็กที่เฉพาะเจาะจง

u ในหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) ให้พิมพ์คา่ที่ถูกต้องในกล่องข้อความ Sample Volume (ปรมิาตร
ตัวอยา่ง) บนแถบเครื่องมอื

เคลด็ลับ: คุณสามารถเปลี่ยนปรมิาตรตัวอย่างเริ่มต้นในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ขอ
งผู้ใช้) โปรดดกูารเปลีย่นการตั้งค่าไฟล์เริม่ต้น ในหนา้ 62

การเพิ่มขั้นตอนเข้าไปในโปรโตคอล
วิธกีารเพิม่ขัน้ตอนเข้าไปในโปรโตคอล

1 เปิดโปรโตคอลในหน้าต่าง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

2 กำหนดตำแหนง่ทีจ่ะแทรกขัน้ตอนใหม่ บนแถบเครื่องมอื ให้เลือก Before (ก่อน) หรอื After (หลัง) ในรายกา
รแบบเลื่อนลง Step (ขัน้ตอน)

3 บนกราฟ ให้เลอืกขัน้ตอนกอ่นหรอืหลงัจากที่คณุวางแผนที่จะแทรกขัน้ตอนใหม่

4 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Insert Step (แทรกขัน้ตอน)

5 หากต้องการเปลี่ยนอณุหภมูหิรอืเวลาในการระงบั ให้คลิกค่าเริม่ต้นบนกราฟหรอืโครงรา่งโปรโตคอล และพิ
มพ์ค่าใหม่

6 (ไมบ่ังคบั) ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ใหค้ลกิ Step Options (ตัวเลือกขั้นตอน) เพื่อแสดงกลอ่งโต้ตอบตัวเลือ
กขั้นตอน และปรบัเปลีย่นตัวเลือกที่มอียู่สำหรบัขั้นตอนที่เลือก

เคลด็ลับ: คุณสามารถเขา้ถงึกลอ่งโต้ตอบตัวเลือกขั้นตอนได้ในเมนคูลิกขวา ทั้งในบานหนา้ต่างกราฟห
รอืบานหนา้ต่างโครงรา่งโปรโตคอล

7 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบัโปรโตคอล

กล่องโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) จะปรากฏขึน้

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

การแทรกขั้นตอนการไล่ระดบั
หากตอ้งการขัน้ตอนความลาดชนั

1 ให้ตรวจสอบว่าขนาดของเพลตสำหรบัความลาดชนัมขีนาดเดียวกบัประเภทบลอ็กของเครือ่งมอื 96 หลมุ

2 หากคุณยังไม่ได้ดำเนนิการดังกล่าว ให้เลอืกขนาดของเพลตสำหรบัความลาดชัน:

เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Gradient Calculator (เครือ่งคำนวณความลาดชัน) และเลือกประเภทหลุมที่เหมาะ
สมจากรายการแบบเลื่อนลง
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3 ในแถบเครือ่งมือ ใหเ้ลือก Before (ก่อน) หรอื After (หลงั) จากรายการแบบเลือ่นลง Insert Step (แทรกขั้นต
อน)

4 ในบานหนา้ต่างกราฟหรือโครงร่าง ให้เลอืกขัน้ตอนกอ่นหรอืหลงัจากที่คณุวางแผนที่จะแทรกขัน้ตอนความ
ลาดชัน

5 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Insert Gradient (แทรกความลาดชัน) ขัน้ตอนความลาดชันใหม่จะถกูเนน้
ในบานหนา้ต่างกราฟหรือโครงร่าง เช่น:

อณุหภมูิของแต่ละแถวในความลาดชันจะปรากฏในตาราง Gradient (ความลาดชัน) ในบานหน้าต่างดา้นขว
า

6 ในการแกไ้ขช่วงอณุหภมูคิวามลาดชนั ให้ทำอย่างใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้

n คลิกที่อณุหภมูเิริม่ต้นในบานหนา้ต่างกราฟหรอืโครงรา่งและป้อนอณุหภมูิใหม่

n คลิก Step Options (ตัวเลอืกขัน้ตอน) เพื่อป้อนช่วงความลาดชันในหนา้ต่าง Step Options (ตวัเลือกขั้
นตอน)

n เปลีย่นคา่ Range (ช่วง) ในตาราง Gradient (ความลาดชนั)

7 วิธกีารแกไ้ขเวลาในการระงบั ให้คลิกเวลาเริม่ต้นในมมุมองรูปภาพหรอืข้อความและปอ้นเวลาใหม่

8 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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การแทรกขั้นตอน GOTO
หมายเหตุ: คุณไมส่ามารถแทรกขัน้ตอนคำสัง่ GOTO ภายในชุดคำสัง่ GOTO ได้ คณุไมส่ามารถสรา้งลปูคำ
สัง่ GOTO ซอ้นในได้

วิธแีทรกขัน้ตอนคำสัง่ GOTO

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

2 ในกราฟ ใหเ้ลือกขั้นตอนก่อนหรอืหลังจากที่คุณวางแผนที่จะแทรกขั้นตอนคำสัง่ GOTO

3 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Insert GOTO (แทรกคำสัง่ GOTO)

4 ในการแกไ้ขหมายเลขขัน้ตอนคำสัง่ GOTO หรอืจำนวนคำสัง่ GOTO ซ้ำกนั ให้เลอืกหมายเลขเริม่ต้นในกร
อบกราฟหรอืบานหนา้ต่างโครงรา่งและปอ้นค่าใหม่

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

การแทรกขั้นตอน Melt Curve
เคลด็ลับ: คุณไมส่ามารถแทรกขัน้ตอน Melt Curve ภายในลปูคำสัง่ GOTO ได้

หมายเหตุ: ขั้นตอน Melt Curve จะรวมถงึการระงบัเปน็เวลา 30 วินาทีเมือ่เริม่ต้นขัน้ตอนที่ไมไ่ด้แสดงไวใ้นโ
ปรโตคอล

วิธแีทรกขัน้ตอน Melt Curve

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

2 บนกราฟ ให้เลอืกขัน้ตอนกอ่นหรอืหลงัจากที่คณุวางแผนที่จะแทรกขัน้ตอน Melt Curve
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3 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Insert Melt Curve (แทรก Melt Curve) ขั้นตอน Melt Curve ใหมจ่ะถกูเน้
นในกราฟและบานหนา้ต่างโครงรา่ง ตัวอย่างเช่น:

4 ในการแกไ้ขช่วงอณุหภมูหิลอมละลายหรอืเวลาที่เพิ่มขึน้ ให้เลือกหมายเลขเริม่ต้นในกราฟหรอืบานหนา้ต่าง
โครงรา่งและปอ้นคา่ใหม่

5 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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การเพิ่มหรือการนำขัน้ตอนการอา่นเพลตออก
เคลด็ลับ: หลงัเพิ่มคำสัง่การอา่นจานในขั้นตอนแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเปน็ Remove Plate Read (ลบการอา่นจา
นออก) เมือ่คุณเลอืกขัน้ตอน

วิธเีพิ่มการอา่นเพลตในขัน้ตอน

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

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 (นำการอา่นเพลตออก) ในบา
นหนา้ต่างด้านซ้าย

การเปลี่ยนตัวเลอืกขั้นตอน
หากตอ้งการเปลีย่นตัวเลอืกขัน้ตอนสำหรบัขัน้ตอนที่เลอืก

1 เลือกขั้นตอนเป้าหมายในกราฟหรอืบานหนา้ต่างโครงรา่ง

2 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย คลกิ Step Options (ตวัเลือกขั้นตอน) เพือ่เปดิกล่องโต้ตอบ Step Options (ตัวเลอื
กขั้นตอน)

หรอืคลิกขวาที่ขัน้ตอนเปา้หมายในบานหน้าต่างหนึง่แลว้เลือก Step Options (ตัวเลอืกขัน้ตอน) ในเมนทูี่ปร
ากฏขึน้

3 วิธเีพิ่ม ปรับเปลีย่นหรือลบตัวเลอืกออก

n ปอ้นคา่ในกล่องข้อความที่ถกูต้อง

n แกไ้ขคา่ในกล่องขอ้ความที่เจาะจง

n เลือกหรอืล้างกลอ่งขอ้ความ

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

5 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกโปรโตคอล
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การลบขั้นตอน
วิธกีารลบขัน้ตอนในโปรโตคอล

1 เลือกขั้นตอนในบานหนา้ต่างกราฟหรอืโครงรา่ง

2 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Delete Step (ลบขั้นตอน) เพือ่ลบขัน้ตอนที่เลอืก

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

การคดัลอก การส่งออก หรือการพิมพ์โปรโตคอล
วิธกีารคัดลอกโปรโตคอล

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)

วิธกีารพิมพ์โปรโตคอล

u คลิกขวาที่โครงรา่งโปรโตคอลและเลือก Print (พมิพ์)

คณุสามารถพมิพโ์ครงรา่งโปรโตคอลไปยงัเครือ่งพิมพ์ที่คณุตั้งเป็นค่าเริม่ต้นได้
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การสร้างโปรโตคอลด้วย Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอ
ลอัตโนมัติ)

สำคัญ: Bio-Rad ไมร่ับประกนัว่าการเรยีกใช้โปรโตคอลที่สรา้งขึน้ด้วย Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโ
ปรโตคอลอัตโนมัติ) ในผลิตภณัฑ์ PCR แบบเรยีลไทม์ จะได้ผลเสมอไป

Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) ของCFX Manager Dxจะสร้างรอบโปรโตคอลขึ้นมาโดย
อตัโนมตัิตามพารามิเตอรท์ี่ปอ้นขอ้มูลต่อไปนี้

n ความยาวของ Amplicon ความยาวของผลิตภณัฑ์ PCR ที่คาดไว้

n อณุหภูมกิารหลอม ปฏิกริยิา Ta สำหรบัไพรเมอรท์ี่ใช้

หากไม่ทราบค่า Ta คุณสามารถใช้เครือ่งคำนวณคา่ Ta เพื่อคำนวณโดยอตัโนมตัิตามลำดับไพรเมอรข์องคณุ
ได้

หมายเหตุ: ค่า Ta จะปรบัจากข้อมลูอณุหภมูิหลอมละลายของไพรเมอร์ (Tm) ซึง่ขึน้อยูก่บัเอนไซมท์ี่เลือ
กและความเร็วของโปรโตคอล

n ประเภทเอนไซม์ เอนไซม์ดีเอน็เอโพลเิมอเรส (iTaq™, iProof™ DNA Polymerase หรอือืน่ ๆ)

หากคุณใช้เอนไซม์อืน่นอกเหนอืไปจาก iTaq หรอื iProof DNA Polymerase คุณสามารถปอ้นข้อมลูเพิ่มเติ
มได้ ซึง่รวมถงึชว่งการไลร่ะดับสี เวลาในการเปิดใชง้านเริ่มรอ้น (เปน็วินาที) และเวลาต่อขยายขัน้สดุท้าย (เ
ปน็วินาที)

n ความเรว็ในการทำงาน ความเร็วของปฏกิริิยา (มาตรฐาน เรว็ หรอืเรว็มาก)

Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะเพิ่มประสทิธภิาพโปรโตคอลตามการตัง้คา่ความเ
รว็ที่เลือก ระยะเวลาในการทำงานโดยรวมจะกำหนดจากจำนวนขัน้ตอนและรอบ ระยะเวลาการบม่ในแต่ละขั้
นตอน และเวลาที่ใช้เพื่อให้รวมเป็นหนึง่เดียวกันที่อณุหภมูเิปา้หมาย

Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะสร้างโปรโตคอล PCR แบบกำหนดเองโดยอตัโนมตัิ โ
ดยใช้ขั้นตอนการให้ความรอ้นขณะเริม่ต้น การแยกสายขัน้ต้น การเกาะของไพรเ์มอร์ และการต่อขยาย โดยใช้พ
ารามเิตอรท์ี่คุณป้อนและแนวทาง PCR มาตรฐาน จากนัน้คุณจะสามารถดูการแสดงผลกราฟิกของโปรโตคอลที่แ
นะนำ และแกไ้ข ทำการทดสอบ หรอืบันทึกโปรโตคอลได้
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วิธกีารสรา้งโปรโตคอลใหมโ่ดยใช้ Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) ของ CFX
Manager Dx

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก Tools (เครื่องมอื) > Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอั
ตโนมตัิ)

กล่องโต้ตอบ Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะปรากฏขึน้มา

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

n ปอ้นอณุหภมูิการหลอม (Ta) สำหรบัไพรเมอร์ทีใ่ช้หากทราบ

เคลด็ลับ: ดูข้อมลูเพิม่เติมได้ที่การใช้ Ta Calculator (เครื่องคำนวณ Ta) ในหนา้ 96

หมายเหตุ: โปรดดขู้อมลูเกีย่วกบัการคำนวณทีใ่ชใ้นTa Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) ไดท้ี่
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) จะเริม่ใช้งาน
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3 หากคุณเลือก Other (อืน่ ๆ) เปน็ประเภทของเอนไซม์ คณุสามารถเพิ่มพารามเิตอร์ใด ๆ หรอืทัง้หมดต่อไปนีใ้
นโปรโตคอลได้

n ช่วงการไล่ระดับสี

n อณุหภมูิในการเปดิใช้งานเริ่มรอ้น

n เวลาต่อขยายขัน้สดุท้าย

4 ในหัวขอ้ Type (พิมพ์) ให้เลื่อนแถบเลือ่นเพื่อเลอืกความเรว็ของโปรโตคอล (มาตรฐาน, เรว็, หรือเรว็มาก)
CFX Manager Dx ปรบัเวลาการทำงานทั้งหมด

5 เลือกประเภทของ PCR ที่จะดำเนินการ (PCR แบบเรยีลไทม์เปน็ค่าเริ่มต้น)

CFX Manager Dx จะเพิม่ขัน้ตอนการอ่านเพลตเพื่อเกบ็ข้อมลูสารเรอืงแสงด้วย PCR แบบเรยีลไทม์

6 ในหัวขอ้ Preview (แสดงตัวอย่าง) ให้ตรวจสอบโปรโตคอล คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

7 ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกโปรโตคอลใหม่ หลงัจากบนัทึกแล้ว โปรโตคอลจะเปดิขึน้ใน Startup
Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น) คลิก Edit Selected (แกไ้ขสิง่ที่เลือก) เพือ่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กั
บโปรโตคอล ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเปลี่ยนอณุหภมูฝิาและปรมิาตรตัวอยา่ง

n คลิก Cancel (ยกเลิก) เพือ่ปิดหน้าต่างโดยไมบ่นัทกึโปรโตคอล

การใช้ Ta Calculator (เครื่องคำนวณ Ta)
เมือ่ไมท่ราบอณุหภมูกิารหลอมสำหรบัไพรเมอร์ คณุสามารถใช้ Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) ในการคำนว
ณคา่ได้ คณุสามารถใช้คา่ใน Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) หรอืใน Protocol Editor (ตั
วแกไ้ขโปรโตคอล) เพื่อสรา้งโปรโตคอลของคุณ

เกีย่วกับ Ta Calculator (เครื่องคำนวณ Ta)
Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) คำนวณค่า Tm สำหรบัแต่ละไพรเมอร์ รวมถึงคา่ Ta สำหรบัโปรโตคอลที่ความเ
รว็มาตรฐาน

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 Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) จะใช้วิธกีารนบัคู่เบสสำหรับลำดับ 14 คู่เบสหรอืนอ้ยกว่
า

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

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

การจำแนกประเภทดว้ย Nearest Neighbor Method

จะต้องใช้การจำแนกประเภทด้วย Nearest Neighbor Method สำหรบัลำดับที่ยาวกว่า 14 คูเ่บส ในการจำแนกปร
ะเภทดว้ย Nearest Neighbor Method การคำนวนอณุหภูมใินการละลายอยูน่ัน้ขึน้อยู่กบัความสมัพันธท์างเทอรโ์
มไดนามกิสร์ะหวา่งเอนโทรปี (ลำดับหรอืระดับความยุ่งเหยงิของโอลิโกนวิคลีโอไทด์) เอนทัลปี (ความร้อนที่ถกูปล่
อยออกมาหรอืซึมซบัโดยโอลโิกนวิคลโีอไทด์) พลงังานเสรี และอณุหภมูิ

∆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

การเปลี่ยนแปลงในเอนโทรปแีละเอนทัลปีจะถกูคำนวนโดยตรงด้วยการรวมคา่ของคูน่ิวคลโีอไทด์ที่แสดงอยู่ในตา
ราง 12 (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) เปลี่ยนแปล
งไประหว่างการเปลี่ยนผ่านจาก DNA สายเดี่ยวเปน็ DNA แบบ B ซึง่คาดเดาได้วา่เปน็พลังงานที่มตี้นตอเปน็ไฮโด
รเจน สุดท้ายแล้ว การเพิ่มการปรบัเปลี่ยนเกลือทำให้เกดิสมการที่การคำนวน Ta ใช้งาน:

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

ไมจ่ำเป็นต้องมีการปรบัเปลี่ยนคา่คงที่ของความเข้มข้นของเหลอื เนือ่งจากความหลากหลายของพารามเิตอร์ได้ถู
กกำหนดไวท้ี่ 1 M NaCl และ Log10ของ 1 คอืศนูย์

การคำนวนเทอรโ์มไดนามิกสพ์บว่าการหลอมจะเกดิขึน้ที่คา่ pH 7.0 การคำนวน Tm แสดงให้เห็นว่าลำดับนั้นไมม่ี
ลักษณะสมมาตรและประกอบไปด้วยหนึง่ G หรอื C เปน็อยา่งนอ้ย

ลำดับโอลิโกนิวคลีโอไทด์ควรมคีวามยาวอยูท่ี่อย่างน้อย 14 เบสเพื่อใหม้ีคา่ Tm ที่เหมาะสม ความยาวทีน่้อยกวา่
14 เบสจะใช้วิธกีารนบัคูเ่บส (ดูที่ ตาราง 12 ต่อมา)
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บท 6 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 12 ค่าคงที่ของปฏกิรยิา Breslauer
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การใช้ Ta Calculator (เครื่องคำนวณ Ta)

การใช้ Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta)

วิธใีช้ Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta)

1 หากต้องการเปดิ Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) ให้ทำตามขอ้ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

n หากคุณอยู่ใน Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) คลกิที่ Ta Calculator (เครือ่งคำ
นวณ Ta)

n นหนา้ต่าง Home (หน้าหลกั) เลอืก Tools (เครื่องมอื) > Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta)

กล่องโต้ตอบ Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) จะปรากฏขึ้น

2 ในกลอ่งขอ้ความ Forward Primer (ส่งต่อไพรเมอร์) พมิพห์รอืวางลำดบัสง่ต่อไพรเมอร์

เคลด็ลับ: นอกจากนีคุ้ณสามารถใช้ปุม่ A, T, G, C ทางดา้นซา้ยของกล่องโต้ตอบเพื่อปอ้นลำดับ

3 พิมพ์หรือวางลำดับย้อนกลบัไพรเมอรใ์นกล่องข้อความ Reverse Primer (ยอ้นกลบัไพรเมอร์)
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บท 6 การสรา้งโปรโตคอล

4 คลิก Calculate (คำนวณ)

Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) คำนวณและแสดง Tmของแต่ละไพรเมอรแ์ละ Tm เฉลี่ยและคา่ Ta เช่น:

หากค่าไพรเมอร์ Tm มากกว่า 4°C Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) ใช้ค่าไพรเมอร์
Tm ที่ต่ำกว่า + 2°C เป็นฐานในการคำนวณคา่ Ta ทีคุ่ณสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมโดยเปลีย่นเอนไซมแ์ละความเ
รว็ปฏกิริยิา

เครือ่งคำนวณ Ta สรา้งอณุหภมูิการหลอมสำหรบัความเรว็มาตรฐานกบั iTaq DNA polymerase เมือ่ใชเ้อน
ไซมอ์ืน่ การตั้งคา่ความเรว็จะปรบั Taโดยอตัโนมตัิ

5 ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n หากคุณเปิด Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) จาก Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอลอัตโ
นมตัิ) คลิก OK (ตกลง) คุณกลบัไปที่ Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) อณุหภูมกิ
ารหลอมจะได้รบัการแก้ไขโดยอตัโนมตัิ

n หากคุณเปิด Ta Calculator (เครือ่งคำนวณ Ta) จากเมนู Tools (เครือ่งมอื) บนัทึกการคำนวณ และคลิก
Cancel (ยกเลิก) เพือ่ปิดเครื่องคำนวณ
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บท 7 การเตรยีมเพลต
ไฟล์เพลตจะมขี้อมลูเกีย่วกับพารามเิตอรก์ารทำงาน เช่น โหมดการสแกน ฟลอูอโรฟอร์ และสารในหลมุ หลงัจากก
ารทำงาน CFX Manager™ Dx ซอฟต์แวร์ จะเชื่อมโยงสารในหลุมกบัขอ้มูลฟลูออโรฟอร์ทีเ่กบ็รวบรวมได้ระหว่า
งการทำงานและใช้การวิเคราะหท์ี่เหมาะสมในหน้าต่างการวิเคราะหข์้อมลู ตัวอยา่งเช่น หลุมที่มปีระเภทตวัอย่างม
าตรฐานที่ใช้ในการสร้างกราฟเสน้โคง้มาตรฐาน

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะมีสองตัวเลือกสำหรบัการสรา้งเพลต: Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) สำหรบั
PCR แบบเรยีลไทมเ์รยีกใช้ Setup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่) สำหรบัการวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนี

Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) มคีุณลกัษณะต่อไปนี้

n ฟลอูอโรฟอรม์าตรฐานและประเภทตัวอย่างสำหรบักำหนดใหก้บัหลุมเพลต

n ความสามารถในการตั้งคา่เปา้หมายอา้งองิและตัวอยา่งควบคมุสำหรับการวิเคราะห์การเนน้ยีน

n ความสามารถในการแก้ไขการตั้งคา่เพลตกอ่น ระหว่าง หรอืหลังจากการทำงาน

n ความสามารถในการบันทึกไฟล์เพลตสำหรบัการใช้ซำ้

n ความสามารถในการพิมพ์ไฟล์เพลตที่เครือ่งพมิพเ์ริ่มต้น

Setup Wizard (ตวัช่วยสร้างการตั้งค่า) จะช่วยคณุสรา้งโครงรา่งเพลตสำหรบัการวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนี
แบบมาตรฐาน คุณสามารถใช้ Setup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่) กอ่น ระหว่าง หรอืหลงัการทำงานได้
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บท 7 การเตรียมเพลต

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

1 แถบเมนูจะชว่ยให้สามารถเขา้ถึงคำสั่งเมนู File (ไฟล์) และ Settings (การตั้งค่า) รวมทั้งตวัเลือกเครื่อง
มือแก้ไขเพลตได้อยา่งรวดเร็ว

2 แถบเครือ่งมอืจะชว่ยให้สามารถเขา้ถึงฟงัก์ชนัการโหลดเพลตทีส่ำคญัได้อยา่งรวดเร็ว

3 บานหน้าต่างหลักจะแสดงโครงร่างเพลตและตัวเลือกเพลตตามทีคุ่ณใช้

4 บานหน้าต่างด้านขวาแสดงตวัเลือกที่คุณใชใ้นการกำหนดเพลตของคุณด้วยตวัเอง

5 บานหน้าต่างด้านล่างแสดงประเภทของเพลตและชว่ยให้สามารถเขา้ถึงตัวเลือกการดูอย่างรวดเร็ว

คำอธบิายสญัลักษณ์
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หนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

คำสั่งเมนู File (ไฟล์)
Save (บนัทึก) — บันทึกไฟล์ขอ้มูลเพลตในตำแหนง่ทีร่ะบุไว้ในแท็บ File (ไฟล์) ในกล่องโต้ตอบ User
Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) โปรดดูที่ การเปลีย่นการตั้งค่าไฟล์เริม่ต้น ในหนา้ 62 สำหรบัขอ้มลูเพิม่เติ
ม รายการเมนนูีจ้ะสามารถใช้งานได้เมือ่สรา้งไฟล์เพลตใหมเ่ท่านั้น

Save As (บนัทึกเปน็) — บันทึกไฟล์ขอ้มูลเพลตที่เปดิอยู่ในชื่อใหมท่ี่คณุกำหนดให้ รายการเมนูนีจ้ะสามารถใช้ง
านไดเ้มือ่สรา้งไฟลเ์พลตใหมเ่ท่านั้น

Extract Plate (แยกเพลต) — เปดิกล่องโต้ตอบที่คณุสามารถแยก/บันทึกไฟล์เพลต (.pltd) ได้ รายการเมนนูี้จะส
ามารถใช้งานได้เมื่อดูหรอืแก้ไขไฟล์เพลตที่มอียูเ่ดิมเท่านัน้

Print (พิมพ์) — พมิพไ์ฟล์ขอ้มลูเพลตที่เปดิอยู่

Close (ปดิ) ปดิ Plate Editor (ตวัแก้ไขเพลต)

คำสั่งเมนู Settings (การตัง้คา่)
Plate Size (ขนาดของเพลต) — มตีัวเลือกที่คุณสามารถเลอืกขนาดของเพลตสำหรบัการทดสอบได้

หมายเหตุ: ระบบ CFX Dxสามารถใชไ้ดแ้ค่เพลตแบบ 96 หลมุ

Plate Type (ประเภทของเพลต) — ช่วยให้คุณสามารถเลอืกประเภทของหลมุในเพลตที่จะใสต่ัวอย่างของคณุว่า
จะเป็นแบบ BRWhite หรือ BR Clear เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มลูที่แม่นยำ ประเภทของเพลตที่เลือกจะต้องเหมือนกบั
ประเภทของเพลตที่เลือกในการทดสอบ

Number Convention (การรวบรวมตัวเลข) — ช่วยให้คณุสามารถเลือกหรอืยกเลิกการเลอืกตัวเลอืกเพื่อแสดง
หนว่ยในสญักรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ค่าเริม่ต้นคอืการแสดงหนว่ยในสญักรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Units (หนว่ย) — ช่วยใหคุ้ณสามารถเลือกหนว่ยที่จะแสดงในสเปรดชีตเมือ่ดำเนนิการนบัจำนวนของเสน้โคง้ทีไ่
มรู่จ้ักและเสน้โค้งมาตรฐาน

การแก้ไขคำสั่งเมนู Tools (เครื่องมือ)
Setup Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการตั้งค่า) เปิด Setup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่) ซึง่คณุสามารถกำหนดพาร
ามิเตอรโ์ครงรา่งและการวิเคราะห์สำหรบัเพลตปจัจบุนัได้ คุณสามารถใช้ Setup Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการตั้งคา่)
กอ่น ระหวา่ง หรอืหลังทำการทดสอบเสรจ็สิน้ได้

Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเข้าสเปรดชีต) เปดิกลอ่งโต้ตอบ View (มุมมอง) ซึ่งจะแสดงเค้าโค
รงเพลตเป็นเทมเพลตในรปูแบบสเปรดชีต คณุสามารถใช้กลอ่งโต้ตอบนีเ้พื่อสง่ออกหรอืนำเขา้ข้อมลูเทมเพลตขอ
งเพลตในรปูแบบ .csv

Flip Plate (พลกิเพลต) พลิกสารในเพลต 180o
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คำสั่งต่าง ๆ บนแถบเครื่องมือ

บันทกึไฟล์เพลตนี้

แสดงรายการแบบเลื่อนลงทีซ่ึ่งคุณสามารถเพิม่หรือลดการขยายมุมมองเพลตได้

แสดงรายการแบบเลื่อนลงทีซ่ึ่งคุณสามารถเลือกโหมดสแกน ทีค่วบคุมเครื่องมือจาก
ช่องทางใดๆ เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลของสารเรืองแสงระหวา่งการทดลอง

เปิด Well Groups Manager (ตัวจัดการกลุ่มหลุม) ที่คุณสามารถใช้งานเพื่อสรา้งกลุ่
มหลมุให้กบัเพลตปัจจบุันที่ใชง้าน

แสดงกล่องโต้ตอบทีซ่ึ่งคุณสามารถเลอืกสีและสัญลักษณส์ำหรับการตดิตามการเพิ่ม
ปริมาณ

เปิดกลอ่งโต้ตอบ View (มุมมอง) ซึ่งจะแสดงเค้าโครงเพลตเปน็เทมเพลตในรูปแ
บบสเปรดชตี คุณสามารถใช้กลอ่งโต้ตอบนีเ้พือ่สง่ออกหรอืนำเขา้ขอ้มูลเทมเพล
ตของเพลตในรปูแบบ .csv

แสดงขั้นตอนที่จำเปน็สำหรบัการตั้งค่าเพลตและการโหลดหลมุ
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การสร้างไฟล์เพลตโดยใช้ Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)
Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ช่วยใหคุ้ณสามารถสรา้งไฟลเ์พลตที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแกไ้ข
และบันทึกไฟล์เพลตที่บนัทึกไว้กอ่นหนา้นีห้รอืไฟลเ์พลตที่จดัสง่มาพรอ้มกบั ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ได้

หากต้องการสร้างไฟล์เพลตใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

n เปิดไฟล์เพลตใน Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)

n เลือกประเภทของเพลต

หมายเหตุ: ประเภทของเพลตสำหรับไฟล์เพลตจะต้องเปน็ประเภทเดียวกบัเพลตในโมดูลปฏิกริยิา

n เลือกโหมดสแกนที่จะใช้ในโปรโตคอล

n เลือกสารเรอืงแสงที่จะใช้ในเพลต

n เลือกประเภทตัวอย่าง เป้าหมาย และตัวอย่าง

n เลือกการจำลองหากเหมาะสม

n บนัทึกเคา้โครงเพลต

เคลด็ลับ: หากต้องการสรา้งเพลตใหมจ่ากไฟล์เพลตที่บันทึกไว้กอ่นหนา้นีห้รือตัวอยา่งไฟลเ์พลต โปรดดกูาร
เปิดไฟล์เพลตที่มีอยูใ่น Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ในหน้า 107

การเปดิไฟล์เพลตใหม่ใน Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)
ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dxสรา้งตัวเลอืกที่หลากหลายในการเปดิไฟลเ์พลตใหม่:

n จากหนา้ต่าง Home (หลัก)

n จากกล่องโต้ตอบ Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริ่มต้น)

n จากกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ)

หากตอ้งการเปิดไฟลเ์พลตใหมจ่ากหนา้ต่าง Home (หลกั)

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

หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) จะเปดิและแสดงไฟล์เพลตเริม่ต้นสำหรบัเครื่องมอืที่เลือก

เคลด็ลับ: สำหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตั้งคา่ไฟลเ์พลตเริม่ต้นของคณุ โปรดดทูี่ การเปลี่ยนการตั้งคา่ไฟล์เริ่
มต้น ในหนา้ 62
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หากตอ้งการเปิดไฟลเ์พลตใหมจ่าก Startup Wizard (ตวัชว่ยสรา้งการเริม่ต้น)

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิ Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ต้น)
หากไม่ได้อยูใ่นมุมมอง:

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

n คลิก Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น) บนแถบเครือ่งมอื

โดยคา่เริม่ต้น Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น) จะแสดงแท็บ Run setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ที่
มเีครือ่งมอื CFX96™ ที่เลือก

2 หากจำเปน็ ให้เลือกประเภทอุปกรณ์จากรายการแบบเลือ่นลง

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) ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งคา่การท
ดสอบ)

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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การสรา้งไฟล์เพลตโดยใช้ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

การเปดิไฟล์เพลตที่มีอยูใ่น Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)
ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx มีตัวอยา่งไฟลเ์พลตที่คณุสามารถแกไ้ขและบันทึกเป็นเพลตใหม่ได้ นอกจากนี้ คุณ
ยงัสามารถสร้างไฟล์เพลตใหมจ่ากไฟล์เพลตที่บันทึกไว้กอ่นหนา้นีไ้ด้

วิธกีารเปดิตัวอยา่งไฟลเ์พลต

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

Windows Explorer จะเปิดไปที่ตำแหนง่ของโฟลเดอรต์ัวอยา่งไฟล์ CFX Manager Dx

2 เปิดโฟลเดอร์ไฟลต์ัวอย่างแล้วเปดิโฟลเดอร์ Plates (เพลต)

3 เลือกเพลตทีต่้องการและคลิก Open (เปดิ)

ตัวอยา่งไฟล์เพลตจะเปิดขึน้ในหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

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

วิธกีารเปดิไฟลเ์พลตที่บนัทึกไว้กอ่นหนา้นี้

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) เลอืก File (ไฟล์) > Open (เปิด) > Plate (เพลต) ค้นหาและเลือกเพลตเปา้หมา
ย แล้วคลิก Open (เปิด)

เพลตเปา้หมายจะเปิดขึ้นในหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล)

2 เลือก File (ไฟล์) > Save As (บันทึกเปน็) และบันทึกไฟลเ์พลตเป็นชื่อใหมห่รือในโฟลเดอรใ์หม่
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การตัง้คา่ไฟลเ์พลตใหม่
เคลด็ลับ: หากไฟล์เพลตของคณุมพีารามเิตอรท์ี่จำเปน็ (ตัวอยา่งเช่น หากคณุกำลงัแกไ้ขตัวอย่างหรอืไฟลเ์พ
ลตทีม่ีอยู่) คณุสามารถข้ามสว่นนี้ได้ ดำเนนิการต่อทีก่ารกำหนดพารามเิตอร์เพิม่เติมให้กบัไฟล์เพลต ในหนา้
114

ไฟล์แผน่ใหม่ต้องการพารามิเตอรต์่อไปนี้

n Plate Size (ขนาดของเพลต)

n Plate Type (ประเภทของเพลต)

n Scan Mode (โหมดสแกน)

n One Fluorophore (สารเรอืงแสงหนึง่ชนิด) (สี)

n One sample type (ประเภทตัวอย่างหนึง่ประเภท)

การเลอืกขนาดและประเภทของเพลต

สำคัญ: คณุต้องเลอืกขนาดเพลตระหว่างตั้งค่าเพลต คุณไมส่ามารถเปลีย่นขนาดเพลตระหว่างหรอืหลงัจากก
ารทดสอบได้

ซอฟต์แวรจ์ะใช้ขนาดและประเภทของเพลตกบัทุกหลมุระหว่างการทดสอบ ตรวจสอบว่าขนาดเพลตที่เลอืกเท่ากบั
เพลตที่คุณจะใช้ในการทดสอบ

เครือ่งมือต่าง ๆ ของ Bio-Radได้แก่ CFX96 และ CFX96 DeepWell ได้รบัการปรบัเทียบจากโรงงานสำหรบัการ
รวมสารยอ้มสแีละเพลตสารเรอืงแสงต่างๆ การปรบัเทยีบดำเนนิการเฉพาะเจาะจงกบัประเภทเครือ่งมือ สารยอ้มสี
และเพลต ตรวจสอบว่าฟลูออโรฟอรท์ี่คณุวางแผนจะใช้ได้รบัการปรับเทียบกบัประเภทของเพลตที่คณุเลอืก

การเลอืกโหมดสแกน

ระบบ CFX96 และ CFX96 DeepWell จะกระตุ้นและตรวจจบัสารเรอืงแสงใน ห้า ช่อง ระบบทัง้หมดใช้โหมดสแก
นหลายโหมดในการเกบ็รวบรวมข้อมลูสารเรืองแสงระหว่างการทดสอบ

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx มีโหมดสแกนสามโหมด ได้แก่

n ทุกช่อง

o สแกนชอ่ง 1 ถงึ 5 ในระบบ CFX96 และ CFX96 DeepWell

n SYBR® /FAM

o สแกนชอ่ง 1 เทา่นัน้

o สแกนไดอ้ยา่งรวดเรว็

n FRET

o สแกนเฉพาะชอ่ง FRET เท่านั้น

o สแกนไดอ้ยา่งรวดเรว็

108 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx
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การเลอืกฟลอูอโรฟอร์

สำคัญ: กอ่นเริม่ต้นการทำงาน ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ตรวจสอบว่าฟลูออโรฟอรท์ี่คณุระบใุนเพลตไ
ด้รบัการปรบัเทียบบนอปุกรณ์นัน้ คณุไมส่ามารถเรยีกใช้เพลตหากมีฟลูออโรฟอรท์ี่ยงัไมไ่ด้ปรบัเทยีบบนอปุ
กรณ์นัน้

คณุต้องโหลดฟลูออโรฟอรอ์ยา่งนอ้ยหนึ่งชุดไปยังโครงรา่งเพลตก่อนการทำงาน คุณสามารถเพิ่มฟลูออโรฟอร์ได้
มากเท่าที่จำเปน็ในเวลานี้ แต่เพลตต้องมฟีลอูอโรฟอรอ์ย่างนอ้ยหนึง่ชุด ฟลอูอโรฟอรท์ี่เลือกปรากฏเปน็ตัวเลอืกส
ำหรบัเปา้หมายในชื่อเปา้หมาย

คณุใช้กล่องโต้ตอบเลอืกฟลอูอโรฟอรใ์นการโหลดฟลอูอโรฟอร์ (หรอืสารย้อมสเีพลต) ลงในชุดควบคมุการโหลด
หลมุ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ฟลูออโรฟอรท์ี่ปรากฏในกลอ่งโต้ตอบเลือกฟลอูอโรฟอร์ขึน้อยู่กบัโหมดที่คณุเ
ลือก:

n ทุกช่อง

ฟลอูอโรฟอรท์ี่มีทั้งหมดปรากฏ

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มฟลอูอโรฟอรไ์ดม้ากตามที่จำเป็น แต่คณุสามารถโหลดได้เฉพาะฟลอูอโรฟอร์
หนึง่ชุดต่อช่องในแต่ละหลุม

n SYBR®/FAM

เฉพาะฟลอูอโรฟอรช์่อง 1 ที่ปรากฏ

n FRET

เฉพาะฟลอูอโรฟอรช์่อง 6 ที่ปรากฏ

เคลด็ลับ: ฟลูออโรฟอร์ FRET ช่อง 6 จะปรากฏเมื่อโหมดการสแกนที่เลือกเป็น FRET เท่านัน้ ไมส่ามาร
ถใช้ได้สำหรบัโหมดการสแกนทุกช่อง

หมายเหตุ: คุณไมส่ามารถเพิม่ฟลูออโรฟอรโ์ดยตรงหรอืนำออกจากกลอ่งโต้ตอบเลือกฟลอูอโรฟอร์ คุณต้อง
ปรับเทียบฟลูออโรฟอร์ใหม่บนอปุกรณ์โดยใช้ Calibration Wizard (ตวัช่วยสรา้งการปรับเทียบ) หลงัจากกา
รปรบัเทียบ ฟลอูอโรฟอรใ์หมจ่ะถูกเพิ่มไปยงัรายการนีโ้ดยอตัโนมัติ
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การเลอืกประเภทตัวอยา่ง

สำคัญ: คณุต้องเลอืกประเภทตัวอยา่งอย่างนอ้ยหนึง่ประเภทเพื่อกำหนดหลมุของเพลตกอ่นการทดสอบ

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx มีหา้ประเภทตัวอยา่งดังนี้

n Unknown (ไมท่ราบ)

n Standard (มาตรฐาน)

n NTC (no template control) (ไมม่กีารควบคมุเทมเพลต)

n Positive Control (การควบคมุค่าบวก)

n Negative Control (การควบคมุคา่ลบ)

n NRT (no reverse transcriptase) (ไม่มรีเีวิรส์แทรนสครปิเทส)

คณุกำหนดประเภทตัวอยา่งสำหรบัหลุมของเพลต

การตั้งคา่เพลตใหม่

วิธกีารตั้งค่าเพลตใหม่

1 เปิดเพลตใหมใ่นหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)

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

3 หากต้องการตั้งคา่ประเภทของเพลต ให้เลือก Settings (การตั้งคา่) > Plate Type (ประเภทของเพลต) และเลื
อกระหว่าง BRWhite หรอื BR Clear จากเมนแูบบเลื่อนลง

4 หรอือกีทางเลือกหนึ่ง จากเมนู Settings (การตั้งค่า) คุณสามารถเปลี่ยนรปูแบบตัวเลขและหนว่ยแสดงผลได้

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

เคลด็ลับ: สญักรณว์ิทยาศาสตร์จะถกูเลือกไว้เป็นคา่เริม่ต้น ในกรณีนี้ การเลือก Scientific
Notation (สัญกรณ์วิทยาศาสตร์) จะเป็นการเคลียร์คา่เริม่ต้นและกำหนดรูปแบบตัวเลขเป็นรปูแบบ
มาตรฐาน

n หากต้องการเปลี่ยนหนว่ยแสดงผล ใหเ้ลอืก Settings (การตั้งค่า) > Units (หนว่ย) และเลอืกคา่หนว่ยใ
หม่

5 หากต้องการตั้งค่าโหมดสแกน ใหเ้ลือกโหมดสแกนที่เหมาะสมจากรายการแบบเลือ่นลงของ Scan Mode (โ
หมดสแกน) ในแถบเครือ่งมอืหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)
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การสรา้งไฟล์เพลตโดยใช้ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

6 เลือกสารเรอืงแสงที่จำเปน็สำหรบัเพลต

a ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้คลิก Select Fluorophores (เลือกสารเรอืงแสง)

กล่องโต้ตอบ Select Fluorophores (เลอืกสารเรืองแสง) จะปรากฏขึ้นมา คุณจะเห็นสารเรอืงแสงที่พรอ้
มใช้งานสำหรบัประเภทของโหมดสแกนที่คณุเลือกไว้ในขัน้ตอนที่ 5 ตัวอย่างเช่น

b หากต้องการเลอืกสารเรอืงแสง ให้คลิกที่ช่องทำเครือ่งหมาย Selected (ทีเ่ลือก)

เคลด็ลับ: หากต้องการนำสารเรอืงแสงออกจากรายการ ใหเคลียรช์่องทำเครือ่งหมาย Selected (ที่
เลือก)

c หากต้องการเปลี่ยนสขีองสารเรอืงแสง คลิกที่กล่อง Color (สี)

หมายเหตุ: สีทีคุ่ณเลอืกเปน็ตัวแทนของสารเรอืงแสงทั้งในหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)
และแผนภมูิ Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู)

d ในกลอ่งโต้ตอบ Color (สี) ใหเ้ลือกสีทีคุ่ณต้องการหรือคลิก Define Custom Colors (กำหนดสทีี่กำหน
ดเอง) และสรา้งสใีหมเ่พื่อเปน็ตัวแทนของสารเรอืงแสง

e คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและออกจากกล่องโต้ตอบ Select Fluorophores (เลอืกสา
รเรอืงแสง)

7 คณุต้องเลอืกหลุมอย่างนอ้ยหนึง่หลุมที่จะโหลดประเภทตัวอยา่ง โดยค่าเริม่ต้น หลุม A1 จะถกูเลอืกไว้

ในบานหนา้ต่างเพลต ใหท้ำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n หากต้องการโหลดหลมุหลายหลุมที่อยูต่ิดกนั ให้คลิกที่หลมุและลากไปยงัหลุมเป้าหมาย
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n หากต้องการโหลดหลมุหลายหลุมที่ไมไ่ด้อยู่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control (ควบคุม) และคลกิทีแ่ต่ละหลุม

n หากต้องการโหลดทั้งคอลัมนท์ี่มตีัวอย่างประเภทเดียวกนั ให้คลิกที่หมายเลขคอลัมน์

n หากต้องการโหลดทั้งแถว ให้คลิกที่หมายเลขแถว

n หากต้องการโหลดทั้งเพลต ใหค้ลกิที่มุมบนซา้ยของเพลต

ตัวอยา่งเช่น

8 กำหนดประเภทตวัอย่างใหก้ับหลมุทีเ่ลอืกหรอืหลุมจากเมนแูบบเลื่อนลง Sample Type (ประเภทตัวอยา่ง)

9 กำหนดสารเรอืงแสงอย่างนอ้ยหนึง่ชนดิให้กบัหลุมทั้งหมดที่มปีระเภทตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดสารเรอืงแ
สงมากกวา่หนึ่งชนดิให้กบัหลุมหรือกลุ่มหลุม

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดสารเรอืงแสงเพียงหนึ่งชนดิต่อหนึง่ช่องเท่านัน้ คณุไมส่ามารถกำหนดส
ารเรอืงแสงมากกว่าหนึง่ชนดิจากช่องเดยีวกนัให้กบัหลุมเดียวกันได้

เคลด็ลับ: คุณสามารถเชื่อมโยงเปา้หมายกบัสารเรอืงแสง หรอืคุณสามารถกำหนดสารเรอืงแสงใหก้ับห
ลุมได้ในเวลานีแ้ละเชือ่มโยงเป้าหมายกบัสารเรอืงแสงหลังจากที่คณุทำการทดสอบเท่านัน้

112 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx
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n หากต้องการกำหนดเฉพาะสารเรอืงแสงใหก้บัหลุมที่เลือก ในหัวขอ้ Target Names (ชื่อเปา้หมาย) ใน
บานหนา้ต่างด้านขวา ใหเ้ลือกช่องทำเครื่องหมาย Load (โหลด) สำหรบัสารเรอืงแสงที่ระบุ

n หากต้องการเชือ่มโยงเป้าหมายกบัสารเรอืงแสง ในหัวขอ้ Target Names (ชื่อเป้าหมาย) ใหเ้ลอืกชือ่เป้
าหมายจากรายการแบบเลือ่นลงสำหรบัสารเรอืงแสงที่ระบุ ซอฟต์แวรจ์ะเลือกช่องทำเครือ่งหมาย Load
(โหลด) ของสารเรอืงแสงนั้นโดยอตัโนมตัิ

10 สำหรบัหลุมที่มตีัวอย่างประเภทมาตรฐาน คณุต้องโหลดความเข้มขน้ หลมุแต่ละหลุมสามารถมคีา่ความเขม้ข้
นที่แตกต่างกนัได้ โดยคา่เริม่ต้น ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx โหลดความเข้มขน้ 1.00E + 06 ลงในหลมุทั้
งหมดที่มปีระเภทตัวอย่างมาตรฐาน คณุสามารถเปลี่ยนค่าได้หากจำเปน็

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)
จะต้องปรากฏอยูใ่นรายการแบบเลือ่นลงดา้นลา่ง Concentration Value (ค่าความเขม้ขน้) หากต้
องการโหลดคา่ความเขม้ขน้เดียวกันลงในหลุมทั้งหมดที่มสีารเรอืงแสงที่ระบุ ใหค้ลกิรายการแบบเ
ลื่อนลงและเลือกสารเรอืงแสง

11 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกเพลตใหม่
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การกำหนดพารามเิตอร์เพิ่มเติมให้กบัไฟล์เพลต
ไฟล์เพลตจะมขี้อมลูเกีย่วกับสารในแต่ละหลุมที่โหลดไว้ด้วยตัวอย่างเพือ่การดำเนินการ หลงัดำเนนิการแล้ว ซอฟ
ต์แวร์ CFX Manager Dx จะเชื่อมโยงสารในหลุมกับข้อมลูสารเรอืงแสงที่เก็บรวบรวมระหว่างโปรโตคอล และจะน
ำการวิเคราะหท์ี่เหมาะสมในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มูล) ไปใช้

ใน CFX Manager Dx คณุสามารถกำหนดพารามเิตอรใ์หแ้ต่ละหลมุในเพลตของคณุกอ่น ระหว่าง หรอืแม้แต่หลัง
ดำเนนิการทดลองได้ คณุสามารถกำหนดพารามเิตอร์ใหไ้ฟล์เพลตที่มีอยูห่รอืไฟล์เพลตใหมก่ไ็ด้ พารามิเตอรเ์หล่
านี้ไดแ้ก่

n Target names (ชื่อเป้าหมาย) — เปา้หมายที่สนใจ (ยีนหรือลำดบั) ในแต่ละหลุมที่โหลด

n Sample names (ชื่อตัวอยา่ง) — ตัวระบุหรือสภาวะที่สอดคล้องกบัตัวอยา่งในแต่ละหลุมที่โหลด เช่น 0Hr,
1Hr หรอื 2Hr

เคลด็ลับ: ชื่อชื่อเป้าหมายและตัวอยา่งกลุ่มชีวภาพต้องเปน็ชือ่เดยีวกนัในหลุ่มต่างๆ เพื่อเปรยีบเทียบข้อ
มลูในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ของหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมู
ล) แต่ละชื่อต้องมีตัวพมิพเ์ล็ก-ใหญ่ เครือ่งหมายวรรคตอน และเว้นวรรคที่เหมือนกนั ตัวอยา่งเช่น
“Actin” จะไมเ่หมอืนกับ “actin” “2Hr” จะไมเ่หมอืนกับ “2 hr.” และ “Mouse 1” จะไม่เหมอืนกบั
“mouse1” เพื่อตรวจสอบว่าชื่อจะมคีวามสอดคลอ้งกนั ให้ปอ้นชือ่ในสว่น Libraries (ไลบรารี) ใน User
(ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าผู้ใช้) > Plate (เพลต) ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลัก)

n Biological sets (ชดุชีวภาพ) — ตัวระบหุรอืสภาวะที่สอดคล้องกับชุดของหลุม

n Replicates (ทางเทคนิค) — แต่ละหลมุที่ใช้เพือ่วเิคราะห์คูต่ัวอย่างและเปา้หมายเดียวกนั กลา่วคือปฏิกริยิา
qPCR จำลอง

n Dilution series (ชดุเจอืจาง) — จำนวนความเขม้ข้นของชนดิตัวอยา่งมาตรฐานที่ต้องเปลีย่นภายในกลุม่จ
ำลองเพือ่สรา้งข้อมลูเสน้โคง้มาตรฐานในการวเิคราะห์

การกำหนดเปา้หมายให้กบัหลุม
เคลด็ลับ: คุณสามารถกำหนดชื่อเป้าหมายเดยีวกนัให้กบัหลุมดียวหรอืหลายๆ หลุมได้ คณุยงัสามารถกำหนด
หลายๆ เปา้หมายให้กบัหลุมเดียวกันได้ดว้ย

วิธกีำหนดเปา้หมายให้กบัหลมุหรอืกลุม่หลมุ

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบว่ามีการกำหนดชนิดตัวอย่างใหก้ับหลมุหรอืกลุม่ของหลุม

โปรดดู การเลือกประเภทตัวอยา่ง ในหน้า 110 เพื่อดูข้อมลูเกีย่วกบัการกำหนดชนดิตัวอยา่งให้กบัหลุม

2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุหรอืกลุม่หลุม:

n ในการเลือกหลมุเดียว ใหค้ลกิทีห่ลุมนัน้

n หากต้องการเลอืกหลุมที่อยูต่ิดกนัหลายหลุม ใหค้ลกิที่หลุมหนึง่และลากไปยังหลมุเปา้หมาย

n หากต้องการเลอืกหลุมหลายหลุมที่ไม่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control คา้งไว้และคลิกที่แต่ละหลุม
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n หากต้องการเลอืกทั้งคอลัมนท์ี่มีประเภทตัวอยา่งเดียวกัน ใหค้ลกิทีห่มายเลขคอลัมน์

n หากต้องการเลอืกทั้งแถว ใหค้ลกิทีห่มายเลขแถว

3 ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้เลอืกชื่อจากรายการ Target Names (ชื่อเปา้หมาย) แบบเลือ่นลงสำหรบัฟลูออโ
รฟอรท์ี่เลือกแต่ละรายการ

4 ทำขั้นตอนที่ 3 ซำ้สำหรับแต่ละหลมุหรอืกลุม่ของหลุมที่คุณต้องกำหนดเปา้หมายให้

เคลด็ลับ: คุณสามารถกำหนดชื่อเป้าหมายเดยีวกนัหรอืต่างกนัให้กบัฟลูออโรฟอรท์ี่เลือกแต่ละรายการไ
ด้

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

วิธลีบชือ่เปา้หมาย

u ในการลบชื่อเป้าหมายออกจากหลมุหรอืกลุม่หลุมที่เลือก ใหล้้างกล่องทำเครือ่งหมาย Load (โหลด)

สำคัญ: หากลบชื่อเป้าหมายออกจากหลมุ ฟลูออโรฟอร์ที่เกีย่วข้องกันกจ็ะถกูลบออกด้วย โปรดใช้ความระมดั
ระวังเมือ่ลบชือ่เปา้หมายออกจากหลุม

วิธเีพิ่มชือ่เป้าหมายในรายการ

u ในการเพิ่มชื่อเป้าหมายในรายการแบบเลื่อนลง ใหท้ำสิ่งใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n พิมพ์ชื่อในรายการ Target Names (ชือ่เปา้หมาย) แบบเลื่อนลงแล้วกด Enter

เคลด็ลับ: ชื่อเป้าหมายที่คณุเพิ่มในรายการหนึง่จะปรากฏในรายการเปา้หมายอืน่ๆ ทั้งหมด

n คลิกสญัลักษณ์ + สเีขียวที่ด้านขวาของรายการแบบเลือ่นลง พิมพ์ชื่อเป้าหมาย แล้วกด Enter

n คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื แล้วเพิ่มชื่อให้ไลบรารี Target
Names (ชือ่เป้าหมาย) ในแท็บ Plate (เพลต)

สำคัญ: ชื่อเป้าหมายที่คุณเพิม่ในรายการแบบเลือ่นลงจะใช้ได้กบัเพลตปจัจบุันเท่านัน้ และหากคณุกำห
นดชื่อให้หลุมและบันทึกเค้าโครงเพลตเท่านัน้ หากคณุไมก่ำหนดชือ่ใหห้ลมุแลว้บันทึกเค้าโครงของเพ
ลต ชื่อจะไม่ถกูบันทึกและจะไมส่ามารถใช้ได้ในอนาคต ในการเพิ่มชื่อเป้าหมายอยา่งถาวร ให้เพิ่มชื่อใ
นไลบรารี Target Names (ชื่อเปา้หมาย) ด้วยโดยใชก้ลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่
ของผู้ใช้) ชื่อที่คุณเพิ่มในไลบรารีจะใช้ได้หลังจากคุณเปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) อีกครัง้ โปรด
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมที่ การตั้งค่าพารามเิตอรเ์พลตเริม่ต้น ในหนา้ 64
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วิธลีบชือ่เปา้หมายออกจากรายการ

1 คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื

กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) จะปรากฏขึน้และแสดงแท็บ Plate (เพลต)

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

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและออกจากกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าข
องผูใ้ช้)

สำคัญ: คณุไม่สามารถลบชื่อเป้าหมายทีคุ่ณบนัทึกไวด้้วยไฟล์เพลตได้ ชื่อที่กำหนดเองที่คณุเพิ่มในราย
การ Target Names (ชือ่เป้าหมาย) แบบเลื่อนลงและที่คุณไม่ใช้และบนัทกึไว้ด้วยไฟลเ์พลตจะถกูลบออ
กจากรายการโดยอตัโนมตัิ ชือ่ทีคุ่ณลบออกจาก Target Names Library (ไลบรารชีื่อเป้าหมาย) จะถกูล
บออกจากซอฟต์แวรอ์ย่างถาวรและจะไม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ลบชื่อ
เป้าหมาย

การกำหนดชื่อตัวอย่างให้กับหลุม
หมายเหตุ: ในการกำหนดชื่อตัวอยา่ง คุณต้องกำหนดฟลูออโรฟอรอ์ยา่งนอ้ยหนึ่งชนดิให้หลุมที่เลือก หากไ
มม่ีการกำหนดสารเรอืงแสงให้กบัหลุมที่เลือก รายการ Sample Names (ชือ่ตัวอย่าง) แบบเลื่อนลงจะถกูปิดใ
ช้งาน โปรดดู การกำหนดเปา้หมายให้กบัหลุม ในหนา้ 114 เพื่อดขู้อมลูเกีย่วกบัการกำหนดหลมุใหก้ับฟลูออ
โรฟอร์

เคลด็ลับ: คุณสามารถกำหนดชุดชือ่ตัวอยา่งเพียงหนึง่ชื่อใหก้ับแต่ละหลุมหรือกลุ่มหลุม

วิธกีำหนดชื่อตวัอยา่งให้กบัหลมุหรอืกลุม่หลมุ

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบว่ามีการกำหนดฟลูออโรฟอรใ์ห้กบัหลุมหรอืกลุ่มหลุม

2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุหรอืกลุม่หลุม

3 ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้เลอืกรายการ Sample Names (ชือ่ตัวอย่าง) แบบเลื่อนลง

4 ทำขั้นตอนที่ 3 ซำ้สำหรับแต่ละหลมุหรอืกลุม่ของหลุมที่คุณต้องกำหนดชื่อตัวอยา่งให้

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

116 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx



การกำหนดพารามเิตอร์เพิ่มเติมใหก้บัไฟล์เพลต

วิธลีบชือ่ตัวอยา่ง

u ในการลบชื่อตัวอย่างออกจากหลุมหรอืกลุ่มหลมุที่เลอืก ให้ล้างกลอ่งทำเครือ่งหมาย Load (โหลด)

วิธเีพิ่มชือ่ตวัอยา่งในรายการ

u ในการเพิ่มชื่อตัวอย่างในรายการแบบเลือ่นลง ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n พิมพ์ชื่อในรายการ Sample Names (ชื่อตัวอยา่ง) แบบเลื่อนลงแล้วกด Enter

n คลิกสญัลักษณ์ + สเีขียวที่ด้านขวาของรายการแบบเลือ่นลง แล้วพมิพ์ชือ่ตัวอย่าง

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

สำคัญ: ชื่อตัวอยา่งที่คณุเพิ่มในรายการแบบเลื่อนลงจะใชไ้ดก้ับเพลตปจัจุบนัเท่านัน้ และหากคุณกำหน
ดชื่อใหห้ลุมและบันทึกเค้าโครงเพลตเท่านั้น หากคณุไมก่ำหนดชื่อให้หลมุแล้วบนัทกึเคา้โครงของเพลต
ชื่อจะไมถู่กบนัทกึและจะไมส่ามารถใช้ได้ในอนาคต ในการเพิ่มชื่อตัวอยา่งอย่างถาวร ใหเ้พิม่ชือ่ในไล
บรารี Sample Names (ชือ่ตัวอย่าง) ดว้ยโดยใช้กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของ
ผู้ใช้) ชื่อที่คณุเพิ่มในไลบรารีจะใช้ได้หลังจากคุณเปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) อีกครัง้ โปรดดขู้อ
มลูเพิ่มเติมที่ การตั้งค่าพารามิเตอรเ์พลตเริม่ต้น ในหนา้ 64

วิธลีบชือ่ตัวอยา่งออกจากรายการ

1 คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื

กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) จะปรากฏขึน้และแสดงแท็บ Plate (เพลต)

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

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและออกจากกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าข
องผูใ้ช้)

สำคัญ: คณุไม่สามารถลบชื่อตัวอยา่งที่คุณบันทึกไว้ด้วยไฟล์เพลตได้ ชื่อที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มในราย
การ Sample Group Names (ชื่อตัวอยา่ง) แบบเลื่อนลงและที่คุณไม่ใช้และบนัทกึไว้ดว้ยไฟลเ์พลตจะถู
กลบออกจากรายการโดยอตัโนมัติ ชื่อที่คณุลบออกจาก Sample Names Library (ไลบรารชื่อตัวอย่าง)
จะถกูลบออกจากซอฟต์แวรอ์ย่างถาวรและจะไม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่
อลบชื่อตัวอย่าง

การกำหนดชีวภาพให้กบัหลุม
หมายเหตุ: ในการกำหนดชีวภาพ คุณต้องกำหนดฟลูออโรฟอร์อยา่งนอ้ยหนึง่ชนดิให้หลุมที่เลือก การกำหน
ดฟลอูอโรฟอรจ์ะเปิดใช้งานรายการ Biological Set Name (ชื่อชุดกลุม่) แบบเลือ่นลง โปรดดู การกำหนดเป้
าหมายให้กบัหลุม ในหน้า 114 เพื่อดูข้อมลูเกีย่วกับการกำหนดหลมุใหก้บัฟลอูอโรฟอร์

เคลด็ลับ: คุณสามารถกำหนดกลุ่มชีวภาพหนึง่ให้กบัแต่ละหลุมหรอืกลุ่มหลุม
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ในการกำหนดกลุม่ชีวภาพให้กบัหลมุหรอืกลุม่หลมุ

1 ในตัวเลือก View (ดู) ที่ด้านล่างของหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย
Biological Set (ชดุชีวภาพ)

2 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบว่ามีการกำหนดฟลูออโรฟอรใ์ห้กบัหลุมหรอืกลุ่มหลุม

3 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุหรอืกลุม่หลุม

4 ในบางหนา้ต่างด้านขวาในรายการ Set Name (ชือ่ชุดกลุ่ม) แบบเลื่อนลง

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะเลือกช่องทำเครือ่งหมาย Load (โหลด) ของฟลูออโรฟอร์นัน้โดยอตัโนมตัิ

5 ทำขั้นตอนที่ 4 ซำ้สำหรับแต่ละหลมุหรอืกลุม่ของหลุมที่คุณต้องกำหนดกลุ่มชีวภาพให้

6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

เคลด็ลับ: การกำหนดชื่อชุดชีวภาพใหห้ลุมจะเปิดใช้งาน Biological Set Analysis Options (ตวัเลือกก
ารวิเคราะห์ชดุชีวภาพ) ในกล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดลอง) ทีคุ่ณสามารถท
ำการวิเคราะหต์ัวอย่างในการกำหนดคา่ใดๆ ในการกำหนดค่าทั้งสี่ โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมที่ การเปลีย่นก
ารตั้งคา่การทดสอบ ในหน้า 123

วิธลีบกลุม่ชีวภาพ

u ในการลบกลุม่ชีวภาพออกจากหลุมหรอืกลุ่มของหลมุที่เลอืก ให้ล้างกลอ่งทำเครือ่งหมาย Load (โหลด)

วิธเีพิ่มชือ่กลุม่ชีวภาพในรายการ

u ในการเพิ่มชื่อกลุม่ชีวภาพในรายการแบบเลือ่นลง ให้ พิมพช์ื่อลงในกล่องรายการ Biological Set Name (ชื่
อชุดชีวภาพ) แบบเลื่อนลงแล้วกด Enter:

สำคัญ: ชื่อกลุ่มชีวภาพที่คณุเพิ่มในรายการแบบเลื่อนลงจะใช้ไดก้ับเพลตปจัจุบนัเท่านัน้ และหากคุณก
ำหนดชื่อให้หลุมและบันทึกเค้าโครงเพลตเท่านั้น หากคณุไมก่ำหนดชื่อใหห้ลมุแลว้บนัทึกเคา้โครงของเ
พลต ชื่อจะไมถู่กบนัทกึและจะไมส่ามารถใช้ได้ในอนาคต ที่ การตั้งค่าพารามเิตอรเ์พลตเริม่ต้น ในหนา้
64

วิธดีกูลุม่ชีวภาพในเพลต

u เลอืกหลุมทำเครือ่งหมาย Biological Set (ชดุชีวภาพ) ในตัวเลือก View (ดู) ที่ด้านล่างของหนา้ต่าง Editor
(ตัวแก้ไข)
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หลุมทั้งหมดจะแสดงชื่อชุดชีวภาพที่สอดคล้อง หากมกีารกำหนด การควบคุมชื่อชุดชีวภาพจะปรากฏในบาน
หนา้ต่างด้านขวา

ในการซอ่นกลุม่ทางชีวภาพ ให้ลา้งหลุมทำเครือ่งหมาย Biological Set (ชดุชีวภาพ) ในตัวเลอืก View (ดู)

การกำหนดหมายเลขจำลองให้กับหลุม
สำคัญ: ในการกำหนดหมายเลขจำลอง หลุมที่เลือกจะต้องมีสารในหลุมที่เหมอืนกัน กลา่วคือ หลุมที่เลือกต้อง
มตีัวอย่างและสารเรอืงแสงชนดิเดียวกัน หากจำเป็น ให้กำหนดชื่อเปา้หมายและชื่อตัวอย่างเดยีวกนัและกลุม่
ชีวภาพเดียวกนั หากไมเ่หมอืนกนั ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะไมส่ามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้

ในการกำหนดหมายเลขจำลองให้กบักลุม่ของหลมุหนึง่กลุม่

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบให้แนใ่จว่าสารของกลุม่ของหลุมเหมอืนกันทั้งหมด

2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายของหลุม

3 หากต้องการกำหนดหมายเลขจำลองเดียวกันให้กบัหลุมทั้งหมดที่เลอืก ในสว่น Replicate # (การจำลอง #) ใ
นบานหนา้ต่างด้านขวา ใหพ้ิมพ์หมายเลขจำลองในช่องและเลือกโหลด

4 (ไมบ่ังคบั) วิธกีารใช้ชุดการจำลองกบัชุดของหลุมที่เลือก

a คลิก Replicate Series (ชุดการจำลอง) สว่น Replicate # (การจำลอง #) จะเปลี่ยนไปแสดงตัวเลือกต่อ
ไปนี้

n Replicate size (ขนาดการจำลอง) ตัวเลขที่แสดงจำนวนของหลมุในแต่ละกลุ่มของการจำลอง

n Starting replicate # (การจำลองเริม่ต้น #) ตวัเลขแรกในชุดการจำลองสำหรบักลุ่มการจำลองที่เ
ลือก

หมายเหตุ: โดยค่าเริม่ต้น ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะแสดงหมายเลขจำลองเริม่ต้นเปน็ตัวเล
ขหนึง่ที่มากกว่าหมายเลขจำลองสดุท้ายที่กำหนดในเพลต ยกตัวอย่างเชน่ หากหมายเลขจำลองใ
นเพลตครัง้กอ่นคือห้า หมายเลขเริ่มต้นครัง้ถดัไปจะเปน็หก คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขเริม่ต้นเป็
นหมายเลขใด ๆ ที่ยังไมไ่ดก้ำหนดไว้ได้

n ทิศทางการโหลด (แนวนอนหรือแนวตั้ง)
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b คลิก Apply (ใช้) เพื่อใช้พารามเิตอรก์ับชุดจำลองและกลับไปที่หน้าจอ Replicate # (การจำลอง #)

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

วิธกีารลบหลมุออกจากชุดจำลอง

u ให้เลอืกหลุมหรอืกลุ่มของหลุมที่จะลบออก แลว้เคลยีรช์่องทำเครือ่งหมาย Replicate # Load (โหลดการจำล
อง #)

อกีวิธหีนึง่ คุณสามารถคลิก Clear Replicate # (เคลียรก์ารจำลอง #) เพือ่เคลียรห์มายเลขจำลองออกจากหลุ
มหรอืกลุ่มของหลุมที่เลอืกได้

การกำหนดชุดเจือจางให้กบัประเภทตวัอย่างมาตรฐาน
ดังที่กล่าวกอ่นหน้านี้ หลุมทั้งหมดที่มปีระเภทตัวอย่างเปน็ Standard (มาตรฐาน) จะต้องได้รบัการกำหนดค่าความ
เข้มขน้ คุณสามารถกำหนดชุดเจอืจางให้กบัหลุมหลาย ๆ หลุมที่มปีระเภทตัวอย่างเปน็ Standard (มาตรฐาน)

หมายเหตุ: ในการกำหนดชุดเจอืจางให้กบักลุม่ของหลุม หลุมจะต้องรวมอยู่ในการจำลองชุด จำลอง โปรดดู
การกำหนดหมายเลขจำลองใหก้ับหลมุ ในหนา้ 119 เพื่อดูขอ้มูลเกี่ยวกบัการเพิม่หลุมให้กบัชดุจำลอง

ในการกำหนดชุดเจอืจางให้กบักลุม่ของหลมุตัวอยา่ง Standard (มาตรฐาน)

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบให้แนใ่จว่าได้ปฏบิัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

n ประเภทตัวอย่างสำหรับกลุ่มของหลุมเปน็ Standard (มาตรฐาน)

n หลมุทั้งหมดในกลุ่มได้รบัการกำหนดสารเรอืงแสงอย่างนอ้ยหนึง่ชนิด และทั้งหมดมสีารเรอืงแสงชนดิเดี
ยวกัน

n หลมุทั้งหมดในกลุ่มจะรวมเข้าไปในชุดจำลองชุด จำลอง

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ใช้ตัวเลอืก Dilution Series (ชดุเจือจาง) เฉพาะเมื่อหลุ
มทั้งหมดที่เลือกมคีุณสมบตัิตรงตามเกณฑเ์หล่านี้

2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายของหลุม

3 ในสว่น Concentration (ความเขม้ข้น) ในบานหน้าต่างดา้นขวา ให้คลกิ Dilution Series (ชดุเจอืจาง) สว่น
Concentration (ความเขม้ข้น) จะเปลีย่นไปแสดงตัวเลือกต่อไปนี้
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การกำหนดพารามเิตอร์เพิ่มเติมใหก้บัไฟล์เพลต

n Starting concentration (ความเขม้ขน้เริม่ต้น) คา่ความเข้มข้นที่ชุดจะเริม่ต้น

n Replicates from and to (จำลองตั้งแต่และถงึ) การจำลองในชุดที่จะใช้ปัจจัยการเจอืจาง

n Dilution factor (ปจัจัยการเจือจาง) ปรมิาณที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นภายในแต่ละกลุม่จำลอง

4 ตั้งค่าสำหรบัตัวเลอืกหรอืยอมรับค่าเริม่ต้น

5 โดยคา่เริม่ต้น ชุดเจอืจางจะลดลงตามปัจจัยการเจอืจาง เลือก Increasing (เพิม่ขึน้) เพื่อเพิ่มชุดเจอืจาง

6 (ไมบ่ังคบั) โดยค่าเริม่ต้น ปัจจยัการเจอืจางจะใช้กับสารเรอืงแสงทั้งหมดในชุดจำลอง หากชุดของคุณมีสารเ
รอืงแสงมากกว่าหนึง่ชนดิและคณุต้องการใช้การเจอืจางกบัสารเรอืงแสงหนึง่ชนดิ ให้เลอืกจากรายการแบบเ
ลื่อนลง

7 คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อใชชุ้ดการเจอืจางกบักลุม่ของหลุมและกลับไปที่มมุมอง Concentration (ความเข้
มข้น)

8 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

การคดัลอกสารในหลมุไปยังหลุมอืน่
คณุสามารถคดัลอกสารที่อยู่ในหลมุและวางลงในหลุมเดี่ยวหรอืหลมุหลายหลุมได้ อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถคัดล
อกสารที่อยูใ่นหลุมได้เพียงหลมุเดียวเท่านัน้ คณุไม่สามารถเลือกหลายหลมุและคดัลอกสารในหลุมเหลา่นัน้ได้

วิธกีารคัดลอกสารในหลมุไปยังหลมุอื่น

1 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุทีจ่ะทำการคัดลอก

2 คลิกขวาที่หลมุและเลอืก Copy Well (คดัลอกหลุม)

3 เลือกหนึง่หลุมหรือหลายหลุมที่จะวางสารนัน้

n หากต้องการเลอืกหลุมเดี่ยว ใหค้ลิกที่หลุมนัน้

n หากต้องการเลอืกหลุมที่อยูต่ิดกนัหลายหลุม ใหค้ลกิที่หลุมหนึง่และลากไปยังหลมุเปา้หมาย

n หากต้องการเลอืกหลุมหลายหลุมที่ไม่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control คา้งไว้และคลิกที่แต่ละหลุม

4 เมือ่เลอืกหลุมเป้าหมายแลว้ ใหค้ลกิขวาและเลอืก Paste Well (วางหลุม)

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะวางสารในหลุมแรกลงในหลมุทีเ่ลอืก
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การเพิ่มโน้ตให้กบัหลุม
คณุสามารถเพิม่โน้ตอธบิายในหลุมได้ คุณสามารถดูโน้ตสำหรบัหลมุได้ในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)
ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู)

วิธเีพิ่มโนต้ในหลมุ

1 ในบานหนา้ต่างของเพลต ใหเ้ลือกหลมุที่คณุต้องการจะเพิ่มโนต้

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

พื้นที่ Well Note จะปรากฏขึ้นในบานหนา้ต่างด้านขวา

3 พิมพ์เนือ้หาของโนต้ในกลอ่งขอ้ความแล้วกด Enter

ข้อความจะปรากฏที่ด้านล่างของหลุมที่เลือก

เคลด็ลับ: หากคุณเคยสรา้งโนต้สำหรับหลมุมากอ่น คุณสามารถเลือกโนต้ได้จากรายการแบบเลื่อนลง จ
ากนัน้นำไปใช้กับหลมุที่เลือก

การเคลียร์สารทั้งหมดออกจากหลมุ
คณุสามารถเคลียรส์ารในแต่ละหลุม กลุม่ของหลุม หรือทัง้เพลตของสารทั้งหมดได้ การเคลยีรห์ลมุจะไมล่บข้อมลูส
ารเรอืงแสงที่เกบ็รวบรวมไว้ในระหว่างการอา่นเพลต

การเคลียร์หลุมจะเป็นการลบสารออกจากหลุมอย่างถาวร โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ทำการเคลียรห์ลุม

วิธกีารเคลยีรก์ารตั้งคา่ทั้งหมดจากหลมุ

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ให้เลือกหลมุหรอืกลุม่ของหลุมในบานหนา้ต่างเพลต

n หากต้องการเลอืกหลุมเดี่ยว ใหค้ลิกที่หลุมนัน้

n หากต้องการเลอืกหลุมที่อยูต่ิดกนัหลายหลุม ใหค้ลกิที่หลุมหนึง่และลากไปยังหลมุเปา้หมาย

n หากต้องการเลอืกหลุมหลายหลุมที่ไม่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control คา้งไว้และคลิกที่แต่ละหลุม

n หากต้องการเลอืกทั้งคอลัมนท์ี่มีประเภทตัวอยา่งเดียวกัน ใหค้ลกิทีห่มายเลขคอลัมน์

n หากต้องการเลอืกทั้งแถว ใหค้ลกิทีห่มายเลขแถว

2 ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้คลิก Clear Wells (เคลยีรห์ลมุ)

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx เคลียรก์ารตั้งค่าทั้งหมดจากหลมุทีเ่ลอืก

3 คลิก OK (ตกลง) เพื่อยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบนัทกึเพลต
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การเปลีย่นการตั้งค่าการทดสอบ

การเปลี่ยนการตั้งคา่การทดสอบ
ใช้กล่อง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) เพื่อดูหรือเปลี่ยนรายการของเปา้หมายหรอืตัวอยา่ง หรอืเ
พื่อเลือกกลุ่มการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน และตัวเลอืกการวเิคราะห์ที่จะข่วยบ่งชี้ว่าคุณไดก้ำหนดชดุทางชี
วภาพให้กบัหลุมต่างๆ บนเพลตแลว้หรอืไม่

ในกลอ่งขอ้ความ Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) แท็บ Targets (เป้าหมาย) แสดงรายการของชื่อเ
ปา้หมายสำหรับแต่ละปฏกิริยิา PCR เช่น ยนีเป้าหมายหรือลำดบัยนีทีส่นใจ

แท็บ Samples and Biological Groups (ตวัอย่างแสดงรายชื่อของตัวอยา่ง ที่บ่งบอกถงึแหล่งที่มาของเปา้หมาย เ
ช่น เกบ็ตัวอย่างที่ 1 ชั่วโมง (1 ชม.) หรอืจากแต่ละรายการที่ระบุ (เมาส์1)

วิธเีปลีย่นการตั้งค่าเพลตโดยใชก้ลอ่งขอ้ความ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

1 หากต้องการเปดิกล่องข้อความ Experiment Settings (ตัง้คา่การทดสอบ) ใหท้ำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n ในบานหนา้ต่างด้านขวาของ Plage Editor (ตัวแก้ไขเพลต) ให้คลิก Experiment Settings (การตั้งคา่
การทดสอบ)

n ในแท็บ Gene Expression (การแสดงของยนี) ในหนา้ต่าง Data Analysis (วเิคราะห์ขอ้มูล) ใหค้ลกิ
Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

กล่องข้อความ Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) จะแสดงเนือ้หาของแท็บ Target (เปา้หมาย)
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2 หากต้องการเพิม่รายการใหมข่องชื่อเป้าหมายหรือชื่อตัวอยา่งให้พมิพช์ื่อในแท็บที่เหมาะสมในกลอ่งขอ้ควา
ม New (ใหม่) แลว้คลกิ Add (เพิ่ม)

3 หากต้องการลบชื่อเปา้หมายหรอืชื่อตัวอยา่งมากกว่าหนึง่รายการ ใหเ้ลอืกชอ่งทำเครือ่งหมายของรายการใ
นคอลมัน์ Select to Remove (เลือกเพื่อลบ) ในแท็บที่เหมาะสม แล้วคลิก Remove (ลบออก) รายการที่ทำเค
รือ่งหมายไว้

4 ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ไมร่วมตัวอยา่งประเภท NTC (ไมม่กีารควบคมุเทมเพลต) จากการวิเคราะหก์า
รแสดงออกของยนี

หากต้องการรวมประเภทตัวอยา่ง NTC ใหล้้างช่องทำเครือ่งหมาย “ยกเว้น” ของ NTC ในสว่นประเภทตัวอย่
างต่อไปนี้ คุณเลอืกยกเว้นประเภทตัวอยา่งต่อไปนีไ้ด้โดยการเลอืกชอ่งทำเครือ่งหมายที่เหมาะสม

n NRT (no reverse transcriptase) (ไม่มรีเีวิรส์แทรนสครปิเทส)

n Negative Control (การควบคมุคา่ลบ)

n Positive Control (การควบคมุค่าบวก)

n Standard (มาตรฐาน)

5 ในแท็บ Targets (เปา้หมาย)

a ในการเลือกเป้าหมายเปน็การอา้งองิสำหรบัการวิเคราะหข์้อมลูการแสดงออกของยีน ใหเ้ลือกในคอลัม
น์ Reference (การอา้งองิ)

b หากต้องการซ่อนการตั้งค่าการวิเคราะห์ที่จะปรบัใช้ในแท็บ 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 หากต้องการเปลี่ยนสกีราฟของเป้าหมายในแผนภมูกิารแสดงออกของยนี ให้คลิกที่เซลล์ในคอลมัน์
Color (สี) เลือกสใีหมใ่นกลอ่งโต้ตอบ Color (สี) ที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก OK (ตกลง)

d หากต้องการแสดงเปา้หมายในสทีีเ่ลอืกในแผนภมูกิารแสดงออกของยนี ให้เลือกช่องทำเครือ่งหมายขอ
งเปา้หมายในคอลัมน์ Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

e ตามคา่เริ่มต้น CFX Manager Dx จะคำนวณคา่ประสทิธภิาพสมัพทัธใ์หก้บัเปา้หมาย หากข้อมลูเปา้หมา
ยมีกราฟมาตรฐานรวมอยู่ดว้ย
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หากต้องการใชค้่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้กอ่นหนา้นี้ ใหพ้ิมพ์ค่าในเซลล์ของเป้าหมายในคอลมัน์
Efficiency (%) (ประสทิธิภาพ) แล้วกดปุ่ม Enter CFX Manager Dx ล้างชอ่งทำเครือ่งหมาย Auto
Efficiency (ประสทิธภิาพอตัโนมตัิ)

6 ในแท็บ Samples

a หากต้องการเลอืกตัวอย่างเปน็ตัวอย่างควบคุมสำหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลการแสดงออกของยนี ให้เลอืก
ช่องทำเครือ่งหมายของตัวอยา่งหรอืกลุม่ชีวภาพในคอลมัน์ Control (ควบคมุ)

b หากต้องการกำหนดเงือ่นไขการควบคมุใหก้บัตัวอยา่ง สำหรบัการทดสอบ ให้คลิกช่องทำเครือ่งหมายข
องตัวอย่างหรอืกลุม่ชีวภาพในคอลมัน์ Control (ควบคมุ)

c หากยังไมไ่ดเ้ลอืก ให้คลิก Show Analysis Settings (แสดงการตั้งคา่การวิเคราะห์) เพือ่ดูหรอืเปลีย่นพ
ารามเิตอรก์ารวิเคราะหท์ี่จะนำไปใช้งานในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ซอฟต์แวร์
จะซอ่นคอลัมน์ Color (สี) และ Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

7 หากคุณกำหนดชุดทางชีวภาพมากกว่าหนึ่งชุดให้กบัหลมุในเพลต (โปรดดู การกำหนดชีวภาพใหก้ับหลุม ในห
น้า 117) เลือกหนึง่ในตัวเลอืกต่อไปนี้จากรายการ “ตวัเลือกการวิเคราะหช์ุดทางชีวภาพ”

n Target vs. Sample (เป้าหมายเทียบกบัตัวอยา่ง) ใช้เฉพาะชื่อตัวอย่างหลุมเท่านัน้ในการคำนวณการ
แสดงออกของยนี

n Target vs. Sample (เป้าหมายเทียบกบัชุดชีวภาพ) ใช้เพียงชือ่ชดุชีวภาพเท่านั้นในการคำนวณ

n Target vs. Sample_Biological Set (เปา้หมายเทียบกับตัวอย่าง_ชุดชีวภาพ) ชื่อตัวอย่างและชื่อชุด
ชีวภาพจะรวมเป็นชื่อเดียวที่ใช้ในการคำนวณ

n Target vs. Biological Set_Sample (เปา้หมายเทียบกับชุดชีวภาพ_ตัวอยา่ง) ชื่อชุดชีวภาพและชื่อ
ตัวอยา่งจะรวมเป็นชื่อเดียวที่ใช้ในการคำนวณ

8 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกพารามเิตอร์ในกล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) แล้ว
กลับสูห่นา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)

การสร้างกลุ่มหลุม
กลุ่มของหลมุจะแบง่เพลตๆ หนึง่ออกเป็นสว่นหลมุยอ่ยๆ ที่สามารถแยกวิเคราะหไ์ดใ้นหน้าต่าง Data Analysis (ก
ารวิเคราะห์ขอ้มลู) เมื่อตั้งค่ากลุ่มหลมุแลว้ให้เลอืกหนึ่งกลุ่มในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มูล) เพือ่วิ
เคราะหข์้อมลูในรปูแบบของกลุ่มอสิระ ยกตัวอย่างเช่น ตั้งคา่กลุม่หลุมเพื่อวิเคราะห์การทดสอบหลายรายการที่ดำเ
นนิการในหนึง่เพลต หรือเพื่อวิเคราะห์กลุ่มหลมุแต่ละกลุม่ดว้ยเสน้โคง้มาตรฐานที่ต่างกนั

หมายเหตุ: กลุม่หลุมเริม่ต้นคอื All Wells (หลุมทั้งหมด)

วิธสีรา้งกลุม่หลมุ

1 หากต้องการเปดิ Well Groups Manager (ตวัจดัการกลุ่มหลมุ) ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n ในแถบเครือ่งมือ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ใหค้ลกิ Well Groups (กลุม่หลุม)
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n ในหนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) ให้คลกิ ManageWell Groups (จัดการกลุ่มหลุม)

กล่องโต้ตอบWell Groups Manager (ตัวจดัการกลุ่มหลมุ) จะปรากฏขึน้

2 คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อสรา้งกลุ่มใหม่ เมนแูบบเลื่อนลงจะแสดงชื่อกลุ่มเป็น Group 1 สำหรับกลุ่มแรก

3 เลือกหลมุใหก้ับกลุ่มหลมุในมมุมองเพลตโดยการคลิกและลากข้ามกลุม่หลุมต่างๆ หลมุที่เลอืกจะปรากฏใน
Manager (ตวัจัดการ)

4 (ไมบ่ังคบั) หากต้องการเปลี่ยนชื่อกลุม่ ให้เลือกชื่อในเมนแูบบเลื่อนลง แลว้พิมพ์ชื่อใหม่

5 (ไมบ่ังคบั) หากต้องการลบกลุ่มหลุม ให้เลอืกชื่อในรายการแบบเลือ่นลงแลว้คลกิ Delete (ลบ)

6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่สิ้นสดุการดำเนนิการและปดิหนา้ต่าง หรอืคลิก Cancel (ยกเลกิ) เพื่อปดิหนา้ต่างโดยไม่
เปลีย่นแปลงค่าใด

สำคัญ: หากต้องการแสดงกลุม่หลุม ใหเ้ลอืก Well Group (กลุม่หลุม) ในตัวเลือก View (ดู) ที่ด้านล่างของหน้
าต่าง Plagte Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)
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คลิกขวาที่รายการเมนูสำหรบักลอ่งโต้ตอบ Well Groups Manager (ตวัจัดการกลุม่หลมุ)

ตาราง 13 แสดงรายการเมนูที่มอียูใ่นกล่องโต้ตอบWell Groups Manager (ตัวจดัการกลุม่หลุม) เมือ่คณุคลกิขวา
ที่หลุมใดๆ

Item (รายการ) Function (ฟังกช์ัน)

Copy (คดัลอก) คัดลอกสารในหลุมที่สามารถวางในหลุมอืน่ๆ ได้

Copy as Image (คดัลอกเป็นภาพ) คัดลอกมมุมองตัวเลือกหลุมเป็นภาพ

Print (พิมพ์) พมิพม์ุมมองตัวเลือกหลุม

Print Selection (พิมพก์ารเลอืก) พมิพเ์ฉพาะเซลล์ทีเ่ลือก

Export to Excel (ส่งออกเป็น
Excel)

ส่งออกขอ้มลูไปยงัสเปรดชตี Excel

Export to CSV (ส่งออกไปยงั
CSV)

ส่งออกขอ้มลูเป็นเอกสารทีค่ั่นด้วยคอมมา

Export to Xml (ส่งออกไปยงั Xml) ส่งออกขอ้มลูเป็นเอกสาร .xml

Export to Html (ส่งออกไปยงั
Html)

ส่งออกขอ้มลูเป็นเอกสาร .html

ตาราง 13 คลกิขวาที่รายการเมนูในกล่องโต้ตอบ Plate Editor Well Selector (ตวัเลือกหลุมในตัวแ
กไ้ขเพลต)
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การเปลี่ยนลักษณะการติดตาม
ในระหว่างการตั้งค่าเพลตและขณะที่กำลังดำเนินการอยู่ คณุสามารถปรบัเปลี่ยนสแีละลกัษณะการติดตามการเพิม่
ปริมาณได้ จากนั้นคณุสามารถดูการติดตามได้อย่างง่ายดายในหนา้ต่างสถานะแบบเรยีลไทมใ์นขณะที่กำลังรวบร
วมข้อมลู

วิธกีารเปลีย่นลกัษณะการติดตาม

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

กล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) จะปรากฏขึน้มาสำหรบัเพลตที่เปิด ตัวอย่างเช่น

2 หากต้องการแสดงลกัษณะการติดตามด้วยสารเรอืงแสงที่ระบุ ใหเ้ลือกสารเรอืงแสงจากเมนูแบบเลือ่นลง
Fluorophores (สารเรืองแสง)

3 วิธกีารเปลี่ยนการแสดงการติดตาม

a เลือกประเภทการติดตามจากรายการแบบเลื่อนลง Wells (หลมุ)

b คลิกที่สใีนคอลัมน์ Color (สี)

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

การเปลี่ยนแปลงประเภทของหลุมจะปรากฏขึ้นมาในตารางด้านลา่ง

d (ไมบ่ังคบั) เลือกสญัลักษณ์สำหรบัการติดตามจากรายการแบบเลื่อนลง Symbols (สญัลักษณ์)

4 หากต้องการเปลี่ยนชุดสอีย่างรวดเรว็ ให้คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมในหัวขอ้ Color Quick Set (ชดุสดี่วน)

5 หากต้องการดูป้ายกำกบัหลุมในตาราง ใหเ้ลือกประเภทของปา้ยกำกบัในหวัข้อ Well Labels (ปา้ยกำกับหลุ
ม)

6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลง หรอื Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลกิการเปลี่ยนแปลง
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การดเูพลตในรปูแบบสเปรดชีต

การดเูพลตในรูปแบบสเปรดชีต
Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเข้าแผ่นงาน) จะแสดงขอ้มลูสารของเพลตในรปูแบบแผ่นงาน คณุส
ามารถใช้ Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเข้าแผ่นงาน) ในการนำขอ้มลูสารในหลุมในรปูแบบคัน่ด้
วยแท็บออกไปยงัโปรแกรมเช่น Microsoft Excel คุณยงัสามารถนำเข้าข้อมลูของสารในหลุมจากโปรแกรมที่เป็น
รปูแบบคัน่ด้วยแท็บได้เช่นกนั

หากตอ้งการใช้งาน Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเขา้แผ่นงาน)

1 ที่แถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) คลกิที่ Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเข้าแผ่นง
าน) เพื่อเปดิกล่องโต้ตอบ Plate Spreadsheet View (มุมมองแผ่นงานของเพลต)

2 กล่องโต้ตอบ Plate Spreadsheet View (มุมมองแผ่นงานของเพลต) จะแสดงสารในเพลตทีเ่ปน็ฟลูออโรฟอ
รช์นดิเดี่ยว หากต้องการดูสารในเพลตที่เป็นฟลูออโรฟอร์ชนดิอืน่ ใหเ้ลือกจากรายการแบบเลื่อนลง Fluors
List (รายการฟลูออโรฟอร์)

3 คลิกที่ Export Template (นำออกเทมเพลต) เพื่อนำออกเทมเพลตของแผ่นงานเพลตเป็นไฟล์ Excel (สกลุ
.csv) คณุสามารถแกไ้ขเทมเพลตนีเ้พื่อนำเขา้ขอ้มลูสารในหลมุ

4 (ตัวเลอืก) คลิก Import (นำเข้า) เพือ่นำเข้าขอ้มลูสารในหลุมจากไฟลท์ี่เป็นรปูแบบคัน่ด้วยลูกน้ำ

5 เพื่อจดัประเภทแผ่นงานตามข้อมลูในคอลมัน์นัน้ๆ ให้คลิกที่รปูสามเหลีย่มที่อยู่ถดัจากชือ่คอลัมน์

เคลด็ลับ: คุณสามารถแกไ้ขสารของเซลล์ต่างๆ ในคอลัมน์ทีม่ีเครือ่งหมายดอกจนั (*) ถดัจากชื่อของคอ
ลัมนไ์ด้ (เช่น *ชื่อเป้าหมาย)
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หมายเหตุ: เลอืกหนว่ยสำหรบัข้อมลูเสน้โคง้มาตรฐานในคอลัมน์ Quantity (ปรมิาณ) โดยการเปดิ Plate
Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) และเลอืก Settings (การตั้งคา่) > Units (หนว่ย) ในแถบเมนู หลังจากที่การทดลองข
องเพลตเสรจ็สิน้ ขอ้มูลจากเสน้โค้งมาตรฐานเหล่านีจ้ะปรากฏในกราฟเสน้โคง้มาตรฐานที่แท็บ
Quantification (การหาปรมิาณ) ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) โดยอยูใ่นรปูแบบหนว่ยที่
คณุเลือก

รายการเมนูคลกิขวาสำหรบัเครื่องมอืดู/นำเข้าสเปรดชีตของเพลต

ตาราง 14 แสดงรายการเมนูที่มใีนมมุมองแผน่งาน/เครือ่งมือนำเข้าหากคุณคลิกขวาที่ใดก็ตามบนเพลตในเครื่องมื
อ

Item (รายการ) Function (ฟังกช์ัน)

Copy (คดัลอก) คัดลอกสเปรดชีตทั้งหมด

Copy as Image (คดัลอกเ
ป็นภาพ)

คัดลอกสเปรดชีตเป็นไฟล์ภาพ

Print (พิมพ์) พมิพแ์ผ่นงาน

Print Selection (พิมพก์าร
เลือก)

พมิพเ์ฉพาะเซลล์ทีเ่ลือก

Export to Excel (ส่งออกเ
ป็น Excel)

ส่งออกไฟล์ไปยงัแผ่นงาน Excel

Export to CSV (ส่งออกไ
ปยงั CSV)

ส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ .csv

Export to Xml (ส่งออกไป
ยงั Xml)

ส่งออกเป็นไฟล์ .xml

Export to Html (ส่งออกไ
ปยงั Html)

ส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ .html

Find (ค้นหา) ค้นหาขอ้ความทีร่ะบุ

Sort (จัดเรียง) จดัเรียงแผ่นงานโดยการเลือกไมเ่กินสามคอลมัน์ขอ้มูลในหน้าต่าง Sort (จั
ดเรียง)

ตาราง 14 คลิกขวารายการเมนใูนมมุมองแผ่นงานเพลต/เครือ่งมอืที่นำเขา้
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การสรา้งเคา้โครงเพลตโดยใช้ Plate Setup Wizard (ตวัชว่ยสรา้งการตัง้ค่าเพลต)

การสร้างเค้าโครงเพลตโดยใช้ Plate Setup Wizard (ตวัชว่ยสร้างกา
รตั้งค่าเพลต)

คณุสามารถใช้ Setup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการตั้งคา่) ในการปอ้นขอ้มูลโครงรา่งเพลตที่จำเปน็สำหรบัการวิเคร
าะหก์ารแสดงออกยนีทีเ่ปน็บรรทัดฐาน เช่น:

n ชื่อเป้าหมาย

n ชื่อตัวอยา่ง

n ตำแหนง่ของเปา้หมายและตัวอย่างบนเพลต

n ยนีอา้งองิ

n Control Sample (ตัวอยา่งควบคมุ)

คณุสามารถใช้ Setup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการตั้งคา่) กอ่น ระหว่าง หรอืหลงัการทำงานได้

การใช้ Plate Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตัง้คา่เพลต)
บทนี้อธบิายถงึวิธกีารสรา้งเคา้โครงเพลตโดยใช้ Plate Setup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการตั้งคา่เพลต) หากต้องกา
รดูสารของแตล่ะหลุมในเพลตได้งา่ยขึ้น ใหค้ลกิ Zoom (ซูม) เพลตที่ด้านบนของ Setup Wizard (ตวัช่วยสรา้งกา
รตั้งคา่)

สำคัญ: หากกลับไปที่แท็บเค้าโครงอตัโนมตัิในขณะที่อยู่ในแท็บอื่น ๆ ใน Setup Wizard (ตวัช่วยสร้างการตั้
งค่า) จะเปน็การรเีซ็ตเคา้โครงเพลต โปรดใชค้วามระมดัระวังเมื่อเลอืกแท็บนี้

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

วิธกีารใช้ตวัช่วยสรา้งการตั้งคา่เพลต

1 เปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

2 หากต้องการเปดิ Setup Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการตั้งคา่) เลือก Editing Tools (เครื่องมอืแกไ้ข) > Setup
Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่)

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

a คลิกที่หลมุหนึง่ในตารางและลากผ่านลงเพื่อระบุพืน้ทีบ่นเพลตที่คณุวางแผนจะโหลดตัวอยา่ง

b ปอ้นจำนวนเปา้หมายและตวัอย่างที่จะโหลด

เคลด็ลับ: จำนวนเป้าหมายและตัวอยา่งที่จะโหลดจะตอ้งเท่ากับจำนวนเซลล์ที่เลอืก หากตวัเลขทีป่้
อนไม่พอดกีับพื้นที่ที่เลือก ใหป้รบัเปลี่ยนตัวเลขหรอืพื้นที่การเลือกเพลต คุณสามารถระบุการจดัวา
งรายการบนเพลตและจัดกลุ่มได้

c (ไมบ่ังคบั) เปลีย่นการจดัวางเพลต ตัวอยา่งเช่น คณุสามารถกำหนดเป้าหมายในคอลมันแ์ละตัวอยา่งใน
แถว หรอืจดักลุ่มตามตัวอย่าง

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

หมายเหตุ: หากเคา้โครงเพลตของคณุไมม่ีรปูแบบปกติ ใหใ้ช้แท็บ Target Names (ชือ่เป้าหมาย) เพื่อ
กำหนดตำแหนง่เปา้หมายของคุณด้วยตนเอง หรือใช้แท็บ Sample Names (ชือ่ตัวอย่าง) เพือ่กำหนดต
ำแหนง่ตัวอย่างของคณุบนเพลตด้วยตนเอง คลิกและลากเพื่อเลือกหลุมหลายหลุม

4 ในแท็บ Target Names (ชือ่เป้าหมาย) ให้กำหนดชื่อเปา้หมายสำหรบักลุ่มเป้าหมาย

a ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n หากต้องการเปลี่ยนชื่อกลุม่เปา้หมายตามกลุม่ ให้ตั้งค่าเป็น Select by to Target (เลือกโดยไปที่เป้
าหมาย)

n หากต้องการเปลี่ยนชื่อเป้าหมายตามหลุม ใหต้ั้งคา่เป็น Select by to Well (เลือกโดยไปที่หลุม)
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การสรา้งเคา้โครงเพลตโดยใช้ Plate Setup Wizard (ตวัชว่ยสรา้งการตัง้ค่าเพลต)

b เลือกกลุ่มเป้าหมายหรือหลุมในตาราง และพิมพ์ชื่อในรายการแบบเลื่อนลง Target Name (ชื่อเปา้หมา
ย)

เคลด็ลับ: กด Tab เพื่อเลือกกลุม่หรอืหลุมถดัไปทางขวา หรอื Enter เพื่อเลอืกกลุ่มหรือหลุมถดัไปท
างด้านล่าง หรอือกีวิธหีนึง่ ในแท็บ Target Name (ชือ่เป้าหมาย) และ Sample Name (ชือ่ตัวอย่า
ง) ใหก้ดปุ่ม Control คา้งไว้และคลกิที่หลุมเพื่อเลือกหลุมหลายหลุมที่ไมไ่ด้อยู่ติดกัน

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) ให้เลอืกเปา้หมายอย่างนอ้ยหนึง่รายการเพื่อใช้เป็นข้อมลูอา้
งอิงสำหรบัการแสดงออกของยีนที่เปน็บรรทัดฐาน และคลิก Next (ถัดไป) เพื่อดำเนนิการต่อไปยังแท็บ
Control Sample (ตัวอยา่งควบคมุ)

8 ในแท็บ Control Sample (ตวัอย่างควบคุม) ให้เลือกตัวอยา่งหนึง่ตัวอย่างเพือ่ใช้เปน็ตัวควบคุมสำหรบัการค
ำนวณการแสดงออกของยนีสมัพทัธ์

9 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกเค้าโครงเพลตและกลบัไปที่ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ซึ่งคุณสามารถกำหน
ดคา่พารามเิตอรเ์พลตเพิ่มเติมได้ โปรดดข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่การกำหนดพารามเิตอรเ์พิ่มเติมใหก้ับไฟล์เพลต ใ
นหนา้ 114

หรอือกีวิธหีนึง่ คลกิ Previous (ก่อนหนา้) เพื่อกลับไปยงัแท็บกอ่นหน้าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หากกลบัไปที่แท็บ Auto Layout (เคา้โครงอัตโนมัติ) จะเปน็การรเีซต็เพลตโดยอตัโนมัติ โป
รดใช้ความระมดัระวังเมือ่คลกิ Previous (กอ่นหน้า)
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บท 8 การดำเนนิการทดสอบ
บทนี้จะอธบิายถงึวิธเีรยีกใช้การทดสอบเชิงทดลองแบบกำหนดเอง (ผูใ้ช้กำหนด) หรอื PrimePCR™ โดยใช้ซอ
ฟต์แวร์ CFX Manager™ Dx

ไฟล์ขอ้มลูทดสอบจะมีขอ้มูลโปรโตคอลและข้อมลูเพลตสำหรับการทดสอบ นอกจากนี้ ไฟล์ยงัประกอบดว้ยขอ้มูลจ
ากการวิเคราะหท์ี่ CFX Manager Dx ดำเนนิการหลังจากทำการทดสอบเสรจ็สิน้ดว้ย

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ทำใหก้ารตั้งค่าและการทดสอบที่ผู้ใช้กำหนดหรอืการทดสอบ PrimePCR ทำได้โ
ดยง่าย หนา้ต่าง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ) จะแนะนำให้ทราบถงึขั้นตอนทั่วไปในการตั้งค่าการทดสอบ
ซึง่จะนำคุณไปที่กล่องโต้ตอบ Start Run (เริม่ต้นการทดสอบ) จากนัน้คณุจะเริม่ต้นการทดสอบได้

การเข้าสู่หน้าต่างการตัง้คา่การทดสอบ
วิธกีารเขา้สู่หนา้ต่างการตั้งค่าการทดสอบ

u ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

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

n ในหนา้ตา่ง Home (หลกั) ใหค้ลิกที่ User-defined Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด) ห
รอื PrimePCR Run Setup (เรยีกใช้การตั้งคา่ด้วยไพรม์ PCR) บนแถบเครือ่งมือ

n ในหนา้ตา่ง Home (หลกั) ใหเ้ลอืก Run (การทดสอบ) > User-defined Run (การทดสอบที่ผูใ้ชก้ำหน
ด) หรอื Run (การทดสอบ) > PrimePCR Run (การทดสอบ PrimePCR)
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หนา้ต่าง Run Setup (ตัง้ค่าการทดสอบ)
หนา้ต่าง Run Setup (ตั้งคา่การทดสอบ) ให้คณุเข้าถงึไฟล์อย่างรวดเร็วและมกีารตัง้คา่ที่จำเป็นต้องดำเนนิการแล
ะทำการทดลอง เมือ่คุณเลอืกทำการทดลองที่กำหนดโดยผู้ใช้ หน้าต่าง Run Setup (ตัง้คา่การทดสอบ) จะเปดิแส
ดงแท็บ Protocol (โปรโตคอล) เมือ่คุณเเลอืกทำการทดสอบ PrimePCR หนา้ต่าง Run Setup (ตั้งค่าการทดสอบ)
จะเปิดแสดงแทบ็ Start Run (เริม่การทดสอบ)

เคลด็ลับ: ดูข้อมลูเพิม่เติมเกีย่วกบั PrimePCR ที่ การดำเนินการทดสอบ PrimePCR ในหนา้ 151 ดูขอ้มลูเพิ่
มเติมเกีย่วกับแท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ) แท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) ในหนา้ 142

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 เลือกบลอ็กเครื่องมือหนึ่งห
รือหลายบลอ็ก และเริ่มการทดสอบ

2 หน้าต่างหลักแสดงตัวเลือกสำหรบัแต่ละแทบ็เมื่อคุณใชแ้ท็บ

3 ปุ่มนำทางจะนำคุณไปยงัแทบ็ Start Run (เริม่การทดสอบ)

คำอธบิายสญัลักษณ์
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แทบ็ Protocol (โปรโตคอล)

แทบ็ Protocol (โปรโตคอล)
แท็บ Protocol (โปรโตคอล) จะแสดงตัวอยา่งของไฟล์โปรโตคอลที่คณุวางแผนจะดำเนนิการ ไฟล์โปรโตคอลมคีำ
แนะนำสำหรบัขัน้ตอนของอณุหภูมขิองอปุกรณ์รวมทั้งตัวเลือกอปุกรณ์ที่ควบคุมอตัราการเอยีง ปรมิาตรตัวอยา่ง แ
ละอณุหภมูฝิา

สำหรบัคา่เริม่ต้นซอฟต์แวรจ์ะแสดงโปรโตคอลที่ระบุไว้ในการเลือกไฟล์สำหรบัสว่นการตั้งคา่การทำงานในแทบ็ไ
ฟลใ์นกล่องโต้ตอบ User (ผู้ใช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้้) คุณสามารถเปลีย่นโปรโตคอลเริ่
มต้นของฝาได้ในกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งคา่ไฟล์เ
ริม่ต้น ในหนา้ 62 สำหรบัข้อมลูเพิ่มเติม

ในแท็บ Protocal (โปรโตคอล) คุณสามารถ:

n สรา้งโปรโตคอลใหมส่ำหรบัทำงาน

n เลือกโปรโตคอลที่มอียู่สำหรบัทำงานหรอืแก้ไข

สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการสรา้งและการแกไ้ขโปรโตคอลโปรดดู บท 6, การสร้างโปรโตคอล

วิธสีรา้งโปรโตคอลใหม่

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

Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) จะปรากฏขึ้น

2 ใช้ Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) ในการสรา้งโปรโตคอลใหม่
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3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกโปรโตคอลและกลบัไปยงัแท็บ Protocal (โปรโตคอล) ใน Run Setup (การตั้งค่า
การทดสอบ)

4 ดูรายละเอยีดของโปรโตคอล และให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

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

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง คลิก Edit Selected (แกไ้ขสิง่ที่เลอืก) เพื่อกลับไปยงัหน้าต่าง Protocol
Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) แกไ้ขโปรโตคอล บนัทึกการเปลี่ยนแปลง จากนัน้คลิก Next (ถัดไป) บนแ
ท็บ Protocal (โปรโตคอล) เพื่อดำเนนิต่อไปยังแท็บ Plate (เพลต)

วิธเีลอืกโปรโตคอลทีม่ีอยู่

1 บนแท็บ Protocal (โปรโตคอล) ใหท้ำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n คลิก Select Existing (เลอืกที่มอียู่) และนำทางไปยงัโปรโตคอลที่มอียู่

n คลิก Express Load (โหลดดว่น) และเลือกโปรโตคอลจากรายการแบบเลือ่นแลงของโปรโตคอล

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มโปรโตคอลไปยงัหรอืลบโปรโตคอลออกจากรายการแบบเลือ่นลง
Express Load (โหลดดว่น) ได้ โปรดดู การเพิม่และการลบไฟลโ์หลดโปรโตคอลด่วน ที่ตามมาสำ
หรบัข้อมลูเพิ่มเติม

2 ดูรายละเอยีดของโปรโตคอล และให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

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

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง คลิก Edit Selected (แกไ้ขสิง่ที่เลอืก) เพื่อเปดิ Protocol Editor (ตัวแก้ไขโป
รโตคอล) แกไ้ขโปรโตคอล บนัทกึการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) บนแท็บ Protocal (โปรโ
ตคอล) เพือ่ดำเนนิต่อไปยงัแท็บ Plate (เพลต)

การเพิ่มและการลบไฟล์โหลดโปรโตคอลด่วน

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

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

วิธกีารปรบัเปลีย่นรายการ Express Load (โหลดดว่น) ของโปรโตคอล

1 คน้หาและเปดิโฟลเดอร์ ExpressLoad

2 ตรวจดูไฟล์โปรโตคอล (.pcrl) ในโฟลเดอร์

3 ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n ลบโปรโตคอลออกจากโฟลเดอรเ์พื่อนำไฟล์เหลา่นัน้ออกจากรายการแบบเลื่อนลง

n คดัลอกโปรโตคอลลงในโฟลเดอรเ์พื่อเพิ่มไฟล์เหล่านั้นลงในรายการแบบเลื่อนลง
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แทบ็เพลต
หมายเหตุ: หากโปรโตคอลที่เลอืกในแท็บ Protocol (โปรโตคอล) ไมไ่ด้ประกอบไปด้วยเพิ่มขั้นตอนการอา่นเ
พลตสำหรบัการวิเคราะห์ PCR แบบเรยีลไทม์ แท็บ Plate (เพลต) นัน้จะถูกซอ่น หากต้องการดูแท็บ Plate (เ
พลต) ใหเ้พิ่มขั้นตอนการอา่นเพลตอยา่งนอ้ยหนึง่ขัน้ตอนไปยังโปรโตคอล

แท็บ Plate (เพลต) จะแสดงตัวอย่างของไฟล์เพลตที่คุณวางแผนเพื่อโหลด ในการทดสอบ PCR แบบเรยีลไทม์ ไฟ
ล์เพลตที่ประกอบไปด้วยคำอธบิายสารของแต่ละหลมุ ซึง่ประกอบไปดว้ยฟลูออโรฟอร์ โหมดสแกน และประเภทขอ
งเพลต ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ใช้คำอธบิายนี้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์

โดยคา่เริม่ต้นแล้ว ซอฟต์แวรจ์ะแสดงเพลตที่ระบไุว้ใน File Selection (การเลือกไฟล์) สำหรบัหวัข้อ Run Setup
(การตั้งคา่การทดสอบ) ในแท็บ File (ไฟล์) ใน User (ผูใ้ช้) > กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าข
องผูใ้ช้) คณุสามารถเปลีย่นเพลตเริม่ต้นได้ในกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) โปรดดู
ที่ การเปลีย่นการตั้งค่าไฟล์เริม่ต้น ในหนา้ 62 สำหรับข้อมลูเพิ่มเติม

ที่แท็บ Plate (เพลต) คณุสามารถ:

n สรา้งเพลตใหมเ่พือ่โหลด

n เลือกเพลตทีม่ีอยูเ่ดิมเพือ่โหลดหรอืแกไ้ข

สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการสรา้งและแกไ้ขเพลต โปรดดูที่บท 7, การเตรยีมเพลต
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วิธสีรา้งเพลตใหม่

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

Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) จะปรากฏขึน้มา

2 ใช้ Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) ในการสรา้งเพลตใหม่

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

4 ดูรายละเอยีดของเพลต จากนั้นดำเนนิการสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

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

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง คลิกที่ Edit Selected (แกไ้ขสิง่ทีเ่ลอืก) เพื่อกลับไปยงั Plate Editor (ตัวแกไ้
ขเพลต) ตรวจดไูฟล์เพลต บันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนัน้คลกิที่ Next (ถัดไป) ที่แท็บ Plate (เพลต) เพื่อ
ดำเนนิการไปยังแท็บ Start Run (เริ่มทำการทดสอบ)

วิธเีลอืกไฟลเ์พลตที่มอียูเ่ดมิ

1 ที่แท็บ Plate (เพลต) ให้ดำเนนิการสิง่ใดสิ่งหนึง่ต่อไปนี้

n คลิก Select Existing (เลอืกที่มอียู่) และไปยงัไฟล์เพลตที่มีอยูเ่ดิม

n คลิกที่ Express Load (โหลดดว่น) จากนัน้เลือกไฟล์เพลตจากรายการแบบเลือ่นลง

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มหรอืลบเพลตออกจากรายการแบบเลือ่นลง Express Load (โหลดด่วน)
ได้ โปรดดทูี่การเพิ่มและการลบไฟล์โหลดเพลตด่วน ที่ตามมาเพื่อข้อมลูเพิ่มเติม

2 ดูรายละเอยีดของเพลต จากนั้นดำเนนิการสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

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

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง คลิกที่ Edit Selected (แกไ้ขสิง่ทีเ่ลอืก) เพื่อเปดิหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้
ขเพลต) ตรวจดไูฟล์เพลต บันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนัน้คลกิที่ Next (ถัดไป) เพือ่ดำเนนิการไปยังแท็บ
Start Run (เริ่มทำการทดสอบ)
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การเพิ่มและการลบไฟล์โหลดเพลตดว่น

คณุสามารถปรบัเปลี่ยนเนือ้หาของรายการแบบเลือ่นลง Express Load (โหลดด่วน) ที่ปรากฏใน Plate Editor (ตั
วแกไ้ขเพลต) ได้ เพลตทีป่รากฏในรายการนีจ้ะถกูบนัทึกไวใ้นโฟลเดอรต์่อไปนี้

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

วิธกีารปรบัเปลีย่นรายการ Express Load (โหลดดว่น) ของไฟลเ์พลต

1 คน้หาและเปดิโฟลเดอร์ ExpressLoad

2 ตรวจดูไฟล์เพลต (.pltd) ในโฟลเดอร์

3 ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n ลบไฟล์เพลตออกจากโฟลเดอรเ์พื่อนำไฟล์เหลา่นัน้ออกจากรายการแบบเลื่อนลง

n คดัลอกไฟล์เพลตลงในโฟลเดอรเ์พื่อเพิ่มไฟล์เหล่านั้นลงในรายการแบบเลื่อนลง
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แทบ็ Start Run (เริ่มการทดสอบ)
แท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ) แสดงข้อมลูเกีย่วกบัการทดลองที่จะดำเนนิการ นอกจากนีย้ังแสดงบล็อกเครือ่งมื
อที่เชื่อมต่อที่คุณสามารถทำการทดลองได้

ในแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) คุณสามารถทำสิง่ต่อไปนี้ได้

n ดูขอ้มูลการทดสอบในรายละเอยีด รวมถงึไฟลโ์ปรโตคอลทีเ่ลอืก ไฟล์เพลตและโหมดสแกน

n เพิ่มหมายเหตุเกีย่วกบัการทดสอบ

n ดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัเครื่องมอืที่เชื่อมต่อทั้งหมด รวมถงึสถานะการทดสอบ (ที่ดำเนนิการหรอืที่ไมด่ำเนนิกา
ร) ปรมิาณตัวอย่างในหน่วย µl อณุหภูมฝิา โหมดการเลยีนแบบ และ ID หรือบารโ์ค้ดถา้มี

หมายเหตุ: คุณสามารถแกไ้ขคอลมัน์ที่ปรากฏใน Start Run (เริ่มการทดสอบ) ในตาราง Selected
Blocks (บล็อกที่เลือก) ดูข้อมลูเพิม่เติมที่ การปรบัเปลี่ยนรายละเอยีดในตารางบล็อกที่เลือก ในหนา้ 143

n เลือกบลอ็กหรอืหลายบลอ็กที่จะทำการทดสอบ

n เปิดหรอืปิดฝาเครือ่งมอืที่เลือกจากระยะไกล

n เริม่การทดสอบ
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แท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ)

การปรับเปลี่ยนรายละเอยีดในตารางบลอ็กทีเ่ลอืก

คณุสามารถปรบัเปลี่ยนคอลัมนท์ี่ปรากฏใน Start Run (เริม่ทำการทดสอบ) ในตาราง Selected Block(s) (บล็อก
ที่เลือก) ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรบัเปลี่ยนปรมิาตรตัวอยา่งเริม่ต้นและค่าอณุหภมูิของฝาครอบในตารางได้
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะใช้กบัการทดสอบที่จะดำเนนิการ

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

u คลิกขวาที่ตารางและเลือกตัวเลือกในเมนทูี่ปรากฏขึน้มา

วิธกีารลบคอลมันใ์น Start Run (เริม่ทำการทดสอบ) ในตาราง Selected Blocks (บลอ็กทีเ่ลอืก)

u คลิกขวาที่ตารางและเคลียรต์ัวเลือกในเมนทูี่ปรากฏขึ้นมา

วิธกีารแกไ้ขปรมิาตรตัวอยา่งหรอืค่าอุณหภมูขิองฝาครอบสำหรบับลอ็ก

u เลือกปรมิาตรตัวอย่างหรอืเซลลอ์ณุหภมูฝิาครอบสำหรบับล็อกเปา้หมายและพิมพ์คา่ใหม่ลงในเซลล์

วิธกีารเพิม่ ID หรอืบารโ์ค้ดสำหรบับลอ็ก

u เลือกเซลล์ ID/บารโ์ค้ดสำหรบับลอ็กเปา้หมายและพิมพ์ ID หรอืสแกนบล็อกด้วยเครือ่งอา่นบารโ์คด้

การดำเนนิการทดสอบ
สำคัญ: กอ่นทีจ่ะดำเนนิการทดสอบ ใหต้รวจสอบใหแ้นใ่จว่าซอฟต์แวรป์้องกันไวรสัของคอมพิวเตอรข์องคุ
ณจะไมเ่ริม่การสแกนในระหวา่งการดำเนนิการ

วิธกีารดำเนนิการทดสอบ

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

2 (ไมบ่ังคบั) เพิ่มบันทึกเกี่ยวกบัการดำเนนิการหรอืการทดสอบในกล่องข้อความ Notes (บนัทึก)

3 เลือกช่องทำเครือ่งหมายอยา่งนอ้ยหนึ่งบล็อกที่จะดำเนินการทดสอบ

เคลด็ลับ: หากต้องการดำเนนิการทดสอบในบล็อกทั้งหมด ใหเ้ลอืก Select All Blocks (เลอืกบล็อกทั้งห
มด) ที่อยู่ใต้ตาราง Selected Blocks (บล็อกที่เลือก)

4 (ตัวเลอืก) คลิก Flash Block Indicator (ตวับ่งชี้บลอ็กกระพรบิ) เพื่อกะพรบิไฟ LED แสดงสถานะบนบลอ็กเครื่องมื
อที่เลือก

5 ใสเ่พลตที่จะทำการทดสอบลงในบลอ็ก

a คลิก Open Lid (เปดิฝา) ฝาครอบมอเตอร์ของแต่ละบล็อกที่เลือกจะเปิดขึน้

b ใสบ่ลอ็กที่จะทำการทดสอบลงในแต่ละบลอ็กที่เลอืก

c คลิก Open Lid (เปดิฝา)

เคลด็ลับ: นอกจากนี้ คณุยงัสามารถกดปุ่มที่ด้านหนา้ของแต่ละบลอ็กเพื่อเปดิและปิดฝาได้
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บท 8 การดำเนินการทดสอบ

6 คลิก Open Lid (เปดิฝา) และ Close Lid (ปดิฝา) เพื่อเปิดและปดิฝาครอบมอเตอรข์องแต่ละบลอ็กเครือ่งมอืที่เ
ลือก

7 ดูรายละเอยีดการดำเนินการทดสอบ และทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n หากรายละเอียดถกูต้อง ใหค้ลกิ Start Run (เริม่การทดสอบ)

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง

o แกไ้ขรายละเอยีดใหถู้กต้องในตาราง Selected Blocks (บล็อกที่เลือก) และคลกิ Start Run (เริม่ก
ารทดสอบ)

o กลับไปที่แท็บที่ถกูต้องและทำการเปลีย่นแปลงที่เหมาะสม บันทึกการเปลีย่นแปลงแล้วคลิก Next (ถั
ดไป) เพื่อกลับไปที่แทบ็ Start Run (เริม่การทดสอบ) และเริม่ต้นการดำเนินการทดสอบ

หากตอ้งการเริม่ต้นการทำการทดสอบใหมจ่ากการทดสอบกอ่นหนา้

u ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n เลือก File (ไฟล์) > Repeat a Run (ทำการทดสอบซำ้) ในแถบเมนซูอฟต์แวรห์ลัก ค้นหาและดับเบลิคลิ
กไฟล์ขอ้มูลการทดสอบที่คุณต้องการจะทำซำ้

n เลือกแท็บ Repeat Run (ทำการทดสอบซำ้) ใน Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ตน้) และดับเบิลค
ลิกไฟลข์้อมลูการทดสอบของการทดสอบที่คุณต้องการจะทำซำ้

หรอือกีทางเลือกหนึ่ง ในแท็บ Repeat Run (ทำการทดสอบซำ้) คณุสามารถคลิก Browse (เรยีกดู) แล้ว
คน้หาและดับเบิลคลกิทีไ่ฟล์ข้อมลูการทดสอบที่คณุต้องการจะทำซำ้
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กล่องโต้ตอบ Run Details (รายละเอียดการทดสอบ)
เมือ่คุณคลิก Start Run (เริม่การทดสอบ) ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะแจง้ให้คณุบนัทึกไฟลข์้อมลู (.pcrd), เ
ริม่การทดสอบ และเปิดกลอ่งโต้ตอบ Run Details (รายละเอยีดการทดสอบ) กล่องโต้ตอบ Run Details (รายละเอี
ยดการทดสอบ) ประกอบดว้ยแท็บสถานะสามแท็บ

n Run Status (สถานะการทดสอบ) ใชแ้ท็บนีเ้พื่อดูสถานะปัจจุบนัของโปรโตคอล เปิดหรอืปิดฝา หยดุการทด
สอบชั่วคราว เพิ่มการทำซำ้ ข้ามขั้นตอน หรอืหยุดการทดสอบ

n Real-time Status (สถานะเรียลไทม์) ใชแ้ท็บนีเ้พื่อดูขอ้มูลสารเรอืงแสงของ PCR แบบเรยีลไทม์ตามที่มกีา
รเก็บรวบรวม

n Time Status (สถานะเวลา) ใชแ้ท็บนีเ้พื่อดูตัวจบัเวลาถอยหลงัแบบเต็มหนา้จอสำหรบัโปรโตคอล

คำอธบิายโดยละเอยีดสำหรบัแท็บเหลา่นี้อยูใ่นหวัข้อต่อไป

แท็บ Run Status (สถานะการทดสอบ)
แท็บ Run Status (สถานะการทดสอบ) จะแสดงสถานะปัจจุบนัของการทดสอบที่กำลังดำเนนิการอยู่ ในมมุมองนี้คุ
ณยงัสามารถควบคมุฝาครอบและเปลีย่นการทดสอบที่กำลงัดำเนนิการอยู่ได้
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1 Run Status Pane (บานหน้าต่างสถานะการทดสอบ) แสดงการดำเนินการปัจจบุันของโปร
โตคอล

2 Run Status Controls (ควบคุมสถานะการทดสอบ) ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครื่องมือหรื
อขดัขวางโปรโตคอลปัจจบุันได้

3 Run Information Pane (บานหน้าต่างข้อมูลการทดสอบ) แสดงรายละเอยีดการทดสอบ

คำอธบิายสญัลักษณ์

คำสั่ง Run Status (เรยีกดูสถานะการทำงาน)

ใช้คำสัง่ในแท็บ Run Status (เรยีกดูสถานะการทำงาน) เพื่อใช้งานอปุกรณ์จากซอฟต์แวรห์รอืเปลี่ยนการทำงาน
ที่อยูใ่นกระบวนการ

หมายเหตุ: ทำการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลระหว่างการทำงาน เช่น การเพิ่มการทำซำ้ ไม่เปลี่ยนไฟลโ์ปรโตค
อลที่เกีย่วข้องกับการทำงาน กจิกรรมเหลา่นีจ้ะถกูบันทึกใน Run Log (ประวัติการทำการทดสอบ)

— เปิดฝาแบบมมีอเตอรบ์นอุปกรณ์ที่เลือก

สำคัญ: การเปดิฝาระหวา่งการทำงานจะหยดุการทำงานชั่วคราวระหวา่งขั้นตอนปัจจุบนัและอาจเปลีย่น
แปลงขอ้มลู

— ปิดฝาแบบมมีอเตอร์บนอปุกรณ์ที่เลือก

— เพิ่มการทำซ้ำให้กบัขั้นตอนคำสัง่ GOTO ปัจจุบนัในโปรโตคอล มีตัวเลอืกนีใ้นกรณทีี่ขั้นตอนคำสัง่
GOTO กำลังทำงานเท่านัน้

— ข้ามขั้นตอนปัจจุบนัในโปรโตคอล

หมายเหตุ: หากคณุขา้มขัน้ตอนคำสัง่ GOTO ซอฟต์แวรจ์ะแจง้เตือนคุณเพื่อให้ยนืยนัว่าคุณต้องการข้
ามลปูคำสั่ง GOTO ทั้งหมดและดำเนนิต่อไปยงัขัน้ตอนถดัไปในโปรโตคอล

— ทำใหไ้ฟ LED กระพริบบนอปุกรณ์ทีเ่ลอืกเพือ่ระบุบล็อกที่เลือก
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—หยดุโปรโตคอลชั่วคราว

หมายเหตุ: กิจกรรมนีจ้ะถกูบนัทึกใน Run Log (ประวัติการทำการทดสอบ)

— คืนคา่โปรโตคอลที่หยุดชัว่คราว

— หยดุการทำงานกอ่นโปรโตคอลสิน้สดุ

หมายเหตุ: การหยดุการทำงานกอ่นโปรโตคอลสิน้สดุอาจเปลี่ยนแปลงข้อมลูของคณุ
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แท็บ Real-time Status (สถานะเรียลไทม์)
แท็บ Real-time Status (สถานะเรยีลไทม์) แสดงขอ้มูล PCR แบบเรยีลไทมท์ี่เกบ็รวบรวมได้ในแต่ละรอบในระหว่
างการทำการทดสอบหลังจากที่มกีารอา่นเพลตแรก

1 Amplification Trace Pane (บานหนา้ตา่งการติดตามการเพิม่ปรมิาณ) แสดงขอ้มูลการเพิ่
มปริมาณแบบเรยีลไทมใ์นระหวา่งการทำการทดสอบ

2 Well Group Identifier (ตัวระบุกลุ่มหลุม) หากมีการระบุกลุ่มหลมุในการตั้งค่าเพลต ผู้ใช้ส
ามารถเลอืกกลุ่มหลุมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดูการติดตาม หลุม และขอ้มลูแบบตารางได้

Step Number Identifier (ตัวระบุหมายเลขขั้นตอน) หากโปรโตคอลเก็บขอ้มูลทีข่ั้นตอนม
ากกวา่หนึ่งขัน้ตอน (เช่น ในขณะที่ทำการเพิม่ปริมาณและ Melt Curve) ผู้ใชส้ามารถเลือก
ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและดูการติดตามที่เก็บรวบรวมได้ในขั้นตอนนั้นได้

3 Well Selector Pane (บานหน้าต่างตัวเลือกหลุม) แสดงหลุมทีใ่ช้งาน ไม่ได้ใช้งาน และไม่
มีสารในเพลต

4 Plate Setup Table Pane (บานหนา้ตา่งตารางการตั้งค่าเพลต) แสดงการตั้งค่าเพลตในรู
ปแบบตาราง

คำอธบิายสญัลักษณ์
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5 Run Details Pane (บานหน้าต่างรายละเอียดการทดสอบ) แสดงสถานะเรียลไทมข์องการ
ทำการทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย

n Current Step (ขั้นตอนปัจจบุัน)

n Current Repeat (การทำซ้ำปจัจบุัน)

n Current Temperature (อุณหภูมปิัจจบุัน)

n Time Remaining (เวลาทีเ่หลืออยู่)

n Sample Temperature (อุณหภูมขิองตวัอยา่ง)

n Lid Temperature (อุณหภูมิของฝาครอบ)

6 Plate Setup (การตัง้ค่าเพลต) เปิดกล่องโต้ตอบ Plate Setup (การตั้งคา่เพลต) ซึ่งผู้ใช้สา
มารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพลตปัจจุบันในระหวา่งการทำการทดสอบได้

ในแท็บ Real-time Status (สถานะเรยีลไทม์) คณุสามารถ

n แสดงหรอืซอ่นการตดิตามแบบเรยีลไทมโ์ดยเลือกการติดตามในบานหน้าต่างตัวเลอืกหลุมหรอืตารางการตั้ง
คา่เพลต

n ดูการตดิตามหนึ่งรายการหรอืเปน็กลุม่โดยเลอืกการติดตามในกลุ่มหลมุแบบหเลื่อนลง

n แกไ้ขเพลตหรอืเปลีย่นไฟล์เพลต

n ใช้ไฟล์ PrimePCR ในการทดสอบ

การแสดงหรอืซอ่นการตดิตามแบบเรยีลไทม์

โดยคา่เริม่ต้น หลมุที่มีสารอยู่ทั้งหมดจะทำงานและปรากฏในตารางการตั้งค่าเพลต หลมุที่ทำงานจะปรากฏเปน็สนี้
ำเงินในบานหนา้ต่างตัวเลือกหลมุ หลมุที่ซอ่นอยู่จะปรากฏเป็นสเีทาอ่อน และหลุมที่ไมไ่ดใ้ช้จะปรากฏเปน็สเีทาเข้
มในบานหนา้ต่างตวัเลือกหลุม

คณุสามารถซอ่นการติดตามจากหลมุที่ทำงานได้ในระหว่างที่ทำการทดสอบ CFX Manager Dx จะยังคงเกบ็รวบ
รวมข้อมลูสำหรบัหลุมทั้งหมด เมือ่คณุซอ่นหลุม ขอ้มูลของหลุมจะไมป่รากฏในตารางการตั้งค่าเพลต

วิธกีารซ่อนการตดิตามแบบเรยีลไทม์

u ในบานหนา้ต่างตัวเลือกหลมุ ให้คลิกหลุมที่ทำงาน (สีฟ้า) ที่คุณต้องการจะซอ่น

วิธกีารแสดงการตดิตามแบบเรยีลไทม์

u ในบานหนา้ต่างตัวเลือกหลมุ ให้คลิกหลุมที่ซอ่น (สีเทาออ่น) ทีคุ่ณต้องการจะแสดง

โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัตัวเลือกหลมุได้ที่ ตัวเลือกหลมุ ในหนา้ 163

การแก้ไข Plate Setup (การตั้งค่าเพลต)

วิธแีกไ้ขตั้งคา่เพลต

u คลิก Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) แล้วเลือก View/Edit Plate (ดู/แกไ้ขเพลต)
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หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) จะแสดงขึน้ ซึ่งคณุสามารถแก้ไขเพลตได้ขณะที่กำลังดำเนินการอยู่
สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการแกไ้ขเพลต โปรดดู บท 7, การเตรียมเพลต

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คณุยงัสามารถแกไ้ขลักษณะการติดตามไดจ้ากหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเ
พลต) การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นในแผนภาพลกัษณะการติดตามการเพิม่ปรมิาณในแท็บ Real-time
Status (สถานะแบบเรยีลไทม์)

การเปลีย่นไฟลเ์พลต

เคลด็ลับ: การเปลีย่นไ่ฟล์เพลตจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่หากคณุเริม่ทำการทดสอบดว้ยไฟล์ Quick Plate (เพ
ลตดว่น) ในโฟลเดอร์ ExpressLoad

วิธกีารเปลีย่นไฟลเ์พลต

u คลิก Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลอืกหนึ่งต่อไปนี้

n Replace Plate File (เปลีย่นไฟลเ์พลต) เลือกไฟล์เพลตใหมจ่ากรายการในหนา้ต่างเบราว์เซอร์

n Apply PrimePCR File (ใช้ไฟล์ PrimePCR) คน้หาไฟล์ที่ทำการทดสอบที่เคา้โครงเพลตจะได้รบัโดย
ใช้การคน้หาแบบสมารท์หรอืคลิก Browse (เรยีกดู) เพือ่ค้นหาไฟล์ทีคุ่ณดาวนโ์หลดจากเว็บไซต์ Bio-
Rad และไฟล์ที่ไมไ่ด้อยู่ในโฟลเดอร์ PrimePCR

หมายเหตุ: CFX Manager Dx ตรวจสอบโหมดการสแกนและขนาดเพลตสำหรบัไฟลเ์พลต ซึ่งจะต้องเป็
นไปในลักษณะเดียวกนักบัการตั้งคา่การทดสอบที่การทดสอบเริม่ทำงาน

แท็บ Time Status (สถานะเวลา)
แท็บ Time Status (สถานะเวลา) แสดงเวลาที่เหลอือยู่ที่จะทำการทดสอบปจัจบุันให้เสรจ็สิน้
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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
การเลอืกการวเิคราะห์ตามความประสงค์ การควบคมุ และการอา้งองิที่ต้องการ

n การวิเคราะห์แบบแยก— คอืหลอดแก้วที่ประกอบไปด้วยการไพรเมอร์เฉพาะสำหรบัการใช้งานในการทำปฏิ
กริยิาแบบเรยีลไทม์

หากต้องการลดเวลาการทำงานโดยรวม คุณสามารถลบขั้นตอนการหลอมละลายในโปรโตคอลได้ Bio-Rad แนะ
นำไมใ่ห้คณุปรับเปลีย่นสิง่ใดเพิ่มเติมไปยงัโปรโตคอลการทดลอง PrimePCR โปรโตคอลเริม่ต้นเป็นโปรโตคอลที่
ใช้งานสำหรบัตรวจสอบการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงค่าไปจากนีอ้าจสง่ผลต่อผลลัพธท์ี่ได้ การเปลีย่นแปลงที่เกิ
ดกบัโปรโตคอลจะถกูทำเป็นหมายเหตุไวท้ี่แท็บ Run Information (ขอ้มลูการทดสอบ) ของไฟล์ขอ้มูลผลลพัธแ์ละ
ในรายงานใดๆ ที่ถกูสร้างขึ้น

หากตอ้งการเริม่ต้นใช้งาน PrimePCR

u หากต้องการเริม่ต้นใช้งาน PrimePCR ใหด้ำเนินการสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n ที่ Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น) เลอืก PrimePCR ที่แท็บ Run Setup (การตั้งค่าการทดส
อบ) ให้เลอืกสารเคมใีดๆ ทีเ่หมาะสม (SYBER หรอืโพรบ)

n เลือกการทดลอง PrimePCR จากรายการ Recent Runs (การทดสอบลา่สดุ) ที่แท็บ Repeat Run (การ
ทดสอบที่ทำซ้ำ) ใน Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น)

n เลือก File (ไฟล์) > New (ใหม่) > PrimePCR Run (การทดลอง PrimePCR) ที่หน้าต่าง Home (หลัก)

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

n ลากและวางไฟล์การทดลอง PrimePCR ที่หนา้ต่าง Home (หลกั)

หลงัจากทีคุ่ณเลอืกการทดสอบ PrimePCR แล้ว หนา้ต่าง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ) จะเปดิขึ้นที่แท็บ
Start Run (เริ่มทำการทดสอบ) พรอ้มกบัเคา้โครงเพลต PrimePCR เริม่ตน้ที่โหลดไว้ตามอปุกรณท์ี่เลือก

หากตอ้งการลบขัน้ตอนการหลอมละลายในโปรโตคอล

u ที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล) ใหย้กเลิกการทำเครื่องหมายที่กล่องที่อยู่ติดกับรายการ Include Melt Step (ป
ระกอบดว้ยขัน้ตอนการหลอมละลาย)
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บท 8 การดำเนินการทดสอบ

วิธนีำเขา้ขอ้มลูเปา้หมายสำหรบัเพลต PrimePCR ไปยงัเคา้โครงเพลต

1 ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n ที่แท็บ Real-time Status (สถานะแบบเรยีลไทม์) ในกล่องโต้ตอบ Run Details (รายละเอียดการทำงา
น) ใหเ้ลือก Plate Setup (ตั้งค่าเพลต) > Apply PrimePCR File (เพิ่มไฟล์ PrimePCR)

n ในหนา้ตา่งวิเคราะหข์้อมลู ใหเ้ลือก Plate Setup (ตั้งค่าเพลต) > Apply PrimePCR File (เพิ่มไฟล์
PrimePCR)

2 ใน PrimePCR ให้เปดิใช้งานกล่องโต้ตอบ คลกิ Browse (คน้หา) เพือ่ไปยังไฟล์ PrimePCR (.csv) ที่เหมาะ
สม

3 เลือกไฟล์ PrimePCR ที่ต้องการและคลกิ Open (เปิด)

CFX Manager Dx นำเข้าข้อมลูเปา้หมายไปยงัเคา้โครงเพลต
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บท 9 ภาพรวมการวเิคราะหข์อ้มูล
CFXManager™ Dx มวีิธใีนการเปิดและดไูฟล์ขอ้มลูหลายวิธี คุณสามารถ

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) เพือ่เลอืกจากรายก
ารไฟล์ข้อมลูทีเ่ปดิลา่สดุสบิรายการ

หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)
หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) แสดงแท็บหลายแท็บ แต่ละแท็บแสดงข้อมลูทีม่ีการวเิคราะห์สำหรบั
วิธกีารวิเคราะห์เฉพาะหรือขอ้มูลที่มกีารเรยีกใช้เฉพาะ แท็บจะปรากฏขึน้เฉพาะเมื่อมขี้อมลูทีร่วบรวมในการเรียก
ใช้สำหรบัการวิเคราะหป์ระเภทดังกล่าวเท่านั้น

เคลด็ลับ: เพื่อเลือกแท็บใหแ้สดงผล เลอืกแท็บจากเมนูแบบเลือ่นลง View (ดู) ในหนา้ต่าง Data Analysis (ก
ารวิเคราะห์ขอ้มลู) ในการกลบัสูเ่คา้โครงของแทบ็เดิม เลอืก Settings (การตั้งคา่) > Restore Default
Window Layout (เรยีกคนืรูปแบบหนา้ต่างเริม่ต้น)
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บท 9 ภาพรวมการวิเคราะหข์อ้มูล

แถบเครื่องมือ Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล)
แถบเครือ่งมอืในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู) จะมกีารเขา้ถงึด่วนสำหรบัฟังกช์ันการวิเคราะหข์้อ
มลูที่สำคัญ

ตาราง 15 แสดงฟังกช์ันของปุ่มต่างๆ ในแถบเครือ่งมอื

Button (ปุ่ม) Name (ชือ่) Function (ฟงักช์นั)

Plate Setup (ตั้งค่
าเพลต)

ดู/แกไ้ขเพลต: เปิด Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) เ
พือ่ดูและแกไ้ขสารที่อยูใ่นหลุม

แทนที่ไฟล์เพลต: เลือกไฟล์เพลตเพือ่แทนทีรู่ปแบบ
เพลต

นำไฟล์ PrimePCR ไปใช้: เลอืกไฟลท์ดสอบเพือ่แ
ทนที่รูปแบบเพลตสำหรับการทดสอบ PrimePCR™

ManageWell
Groups (จัดการกลุ่
มหลมุ)

เปิดหนา้ตา่ง Well Groups Manager (ตัวจัดการก
ลุ่มหลุม) เพือ่สร้าง แกไ้ข และลบกลุม่หลุม

Well Group (กลุ่ม
หลุม)

เลือกชือ่กลุ่มหลุมทีม่ีอยูจ่ากเมนูแบบเลื่อนลง การเลื
อกเริ่มต้นคือ All Wells (ทุกหลมุ) ปุ่มนี้จะแสดงขึน้เ
ฉพาะเมือ่มกีารสรา้งกลุ่มหลุมขึน้

Analysis Mode (โ
หมดการวเิคราะห์)

วเิคราะห์ขอ้มูลในโหมด Fluorophore (ฟลอูอโรฟอ
ร์) หรือ Target (เป้าหมาย)

Help (ช่วยเหลือ) จะเปิด สำเนาดิจทิัลของคู่มือนี้ในรปูแบบ Acrobat
PDF

ตาราง 15 แถบเครือ่งมอืในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)
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หนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมูล)

แถบเมนู Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)
ตาราง 16 แสดงรายการแถบเมนใูนหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู)

รายการเมนู Command (คำสั่ง) Function (ฟังกช์ัน)

File (ไฟล์) Save (บนัทึก) บันทกึไฟล์

Save As (บันทึกเป็น) บันทกึไฟล์ด้วยชื่อใหม่

Repeat Run (ทำการทดสอบซำ้) แยกโปรโตคอลและไฟล์เพลตออกจากการดำเนิน
การทดสอบปัจจบุันเพือ่ทำการทดสอบใหม่

Close (ปิด) ปิดหน้าต่างการวิเคราะห์ขอ้มลู

View (ดู) Run Log (ประวตัิการทำการทดสอบ) เปิดหน้าต่าง Run Log (ประวตัิการทำการทดสอ
บ) เพื่อดูประวตัิการทำการทดสอบของไฟลข์้อมูล
ปัจจุบัน

Quantification (การหาปริมาณ),
Melt Curve, Gene Expression (กา
รแสดงออกของยีน), End Point (จุดสิ้
นสดุ), Custom Data View (ดูข้อมูลแ
บบกำหนดเอง), QC (ควบคุมคุณภา
พ), Run Information (ขอ้มลูการทำก
ารทดสอบ)

แสดงขอ้มูลทีว่เิคราะห์ในแท็บทีเ่ลือกในหนา้ตา่ง
Data Analysis (การวเิคราะห์ข้อมูล) ตอ้งเลอืกแท็
บอย่างน้อยหนึ่งแท็บ

ตาราง 16 รายการแถบเมนูการวิเคราะห์ขอ้มูล
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บท 9 ภาพรวมการวิเคราะหข์อ้มูล

รายการเมนู Command (คำสั่ง) Function (ฟังกช์ัน)

Settings (การตัง้
ค่า)

Cq Determination Mode (โหมดการ
กำหนด Cq)

เลือกโหมดรีเกรสชนัหรือขีดจำกัดเดี่ยวเพือ่กำหน
ดวธิีการคำนวณค่า Cq สำหรับแตล่ะการติดตาม

Baseline Setting (การตั้งค่าพื้นฐาน) เลือกวธิีการลบค่าพืน้ฐานสำหรับกลุ่มหลมุทีเ่ลือก

Analysis Mode (โหมดการวเิคราะห์) เลือกทีจ่ะทำการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยสารเรืองแสง
หรือโดยเป้าหมาย

Cycles to Analyze (วงรอบทีจ่ะวเิคร
าะห์)

เลือกวงรอบที่จะทำการวเิคราะห์

Baseline Threshold (ขดีจำกดัพื้นฐ
าน)

เปิดหน้าต่าง Baseline Threshold (ขีดจำกดัพืน้ฐ
าน) เพื่อปรับค่าพื้นฐานหรือขดีจำกัด

Trace Styles (รูปแบบการติดตาม) เปิดหน้าต่าง Trace Styles (รูปแบบการติดตาม)

Plate Setup (ตั้งคา่เพลต) เปิด Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) เพื่อดูและแกไ้
ขเพลต แทนที่เพลตปัจจบุันด้วยเพลตหนึ่งจากไฟ
ล์เพลตทีผู่้ใชก้ำหนดหรือไฟล์เรียกใช้
PrimePCR

Include All Excluded Wells (รวมห
ลุมที่ยกเวน้ทัง้หมด)

รวมหลมุทีย่กเว้นทั้งหมดเข้าไปในการวเิคราะห์

Mouse Highlighting (การไฮไลตด์้ว
ยเมาส์)

เปิดหรือปิดการไฮไลตข์้อมูลพร้อมกันโดยใชต้ัวชี้
เมาส์

เคล็ดลับ: หากการไฮไลต์ด้วยเมาส์ปิดใช้งา
นอยู่ ให้กดปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อเปิดกา
รไฮไลต์ชัว่คราว

Restore Default Window Layout (เ
รียกคืนรูปแบบหน้าต่างเริ่มต้น)

เรียกคืนคา่การจัดหน้าต่างให้เป็นค่าเริ่มต้น

ตาราง 16 รายการแถบเมนูการวิเคราะห์ขอ้มูล (ต่อ)
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หนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมูล)

รายการเมนู Command (คำสั่ง) Function (ฟังกช์ัน)

Export (ส่งออก) Export All Data Sheets to Excel (ส่
งออกชุดขอ้มลูทัง้หมดไปยัง Excel)

ส่งออกมุมมองสเปรดชตีทัง้หมดจากทุกแท็บไปยัง
ไฟล์ Excel ที่แยกต่างหาก

Custom Export (การสง่ออกทีก่ำหน
ดเอง)

เปิดหน้าต่าง Custom Export (การส่งออกทีก่ำห
นดเอง) ซึ่งจะมีการระบุขอบเขตขอ้มลูที่จะส่งออก
และสามารถระบรุูปแบบไฟล์ได้

Export to LIMS Folder (ส่งออกไปยั
งโฟลเดอร์ LIMS)

เปิดหน้าต่างเพือ่บันทึกขอ้มูลในรูปแบบทีก่ำหนดไ
วล้่วงหน้าไปยงัโฟลเดอร์ LIMS

Seegene Export (การส่งออก
Seegene)

เปิดหน้าต่างเพือ่ระบุตำแหนง่ที่จะบันทึกขอ้มูลจา
กมมุมองสเปรดชีตทั้งหมดไปยงัไฟล์ Excel ที่มโีค
รงสรา้งสำหรับให้ Seegene, Inc. ใชง้านโดยเฉ
พาะ

Tools (เครือ่งมอื) Reports (รายงาน) เปิดรายงานสำหรับไฟล์ขอ้มลูนี้

Well Group Reports (รายงานกลุ่มห
ลุม)

เปิดหน้าต่าง Well Group Reports (รายงานกลุ่ม
หลุม) เพือ่สร้างรายงานสำหรบักลุ่มหลุมที่ระบุ

Import Fluorophore Calibration (น
ำเข้าการปรับเทียบสารเรอืงแสง)

เลือกไฟล์การปรับเทียบทีจ่ะใช้กบัไฟล์ขอ้มลูปัจจุ
บัน

qbase+ เปิดใช้ qbase + v2.5 โดยตรงจากไฟล์ .pcrd ปัจ
จบุัน หากมกีารติดตั้งไว้

ตาราง 16 รายการแถบเมนูการวิเคราะห์ขอ้มูล (ต่อ)

คู่มอืการใชง้าน | 157
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รายละเอียดแท็บ
แต่ละแท็บในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู) จะแสดงข้อมลูในแผนภมูแิละสเปรดชีตสำหรบัวธิีการ
วิเคราะหเ์ฉพาะ และมตีัวเลือกหลมุเพือ่เลอืกขอ้มลูที่คณุต้องการแสดง เมื่อเปดิหนา้ต่างขึน้มา Data Analysis (การ
วิเคราะหข์้อมลู) จะแสดงแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) โดยค่าเริ่มต้น คณุสามารถใช้ข้อมลูกราฟ
Amplification (การเพิ่มปริมาณ) ในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) เพื่อพิจารณาการตั้งคา่การวิเคราะหท์ี่เ
หมาะสมสำหรบัการดำเนนิการทดสอบได้

หมายเหตุ: ซอฟต์แวรจ์ะเชื่อมโยงขอ้มลูในบานหนา้ต่างของแท็บ Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) แต่ล
ะแทบ็ ตวัอย่างเช่น หากไฮไลต์หลุมหนึง่โดยวางตัวชีเ้มาสไ์ว้บนหลุมในมมุมองตัวเลือกหลมุ ข้อมลูในทุกบาน
หนา้ต่างอืน่ ๆ ก็จะไฮไลต์ไปด้วย

ตวัเลือกหมายเลขขัน้ตอน
ระบบ CFX96 และ CFX96 DeepWell สามารถรับข้อมลูสารเรอืงแสงไดใ้นหลายขัน้ตอนโปรโตคอล ซอฟต์แวรจ์
ะเกบ็รักษาข้อมลูที่ได้รบัมาในแต่ละขั้นตอนอย่างเปน็อสิระจากกัน ซอฟต์แวรจ์ะแสดง Step Number selector (ตั
วเลือกหมายเลขขัน้ตอน) เมือ่โปรโตคอลมขีัน้ตอนการรวบรวมขอ้มลูอย่างน้อยหนึง่ขั้นตอน ซอฟต์แวร์ CFX
Manager Dx จะแสดงข้อมลูจากขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลูครัง้แรก

หากโปรโตคอลมีขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลูมากกว่าหนึ่งขั้นตอน คณุสามารถเลือกขั้นตอนอื่นจากรายการแบบเลื่
อนลงได้ ตัวอยา่งเช่น
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หนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมูล)

เมือ่คุณเลอืกขัน้ตอน ซอฟต์แวร์จะใช้การเลือกดังกล่าวกบัข้อมลูทั้งหมดที่แสดงในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิ
เคราะหข์้อมลู)

การดูกลุ่มหลุมในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลมุในเพลตจะสามารถจดักลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ยสำหรบัการวิเคราะหโ์ดยใช้กลุม่หลุมได้อยา่งอสิระ เมือ่คุณสร้างกลุม่
หลมุ ชื่อของกลุ่มเหล่านีจ้ะปรากฏในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู) รายการแบบเลื่อนลง Well
Groups (กลุม่หลุม) บนแถบเครือ่งมอื

หากคุณสร้างกลุม่หลุม ซอฟต์แวรจ์ะแสดงคา่กลุ่มหลุมเริ่มต้น All Wells (ทกุหลุม) เมือ่คณุเปดิหนา้ต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) เพื่อแสดงข้อมลูในหลมุทั้งหมดที่มสีารในแผนภมูแิละสเปรดชีต เฉพาะหลุมในกลุม่
หลมุที่มีการโหลดสารเทา่นัน้ที่จะปรากฏในตัวเลอืกหลุม และเฉพาะข้อมลูสำหรับหลมุเหล่านัน้เท่านัน้ที่จะรวมอยูใ่
นการคำนวณการวิเคราะหข์้อมลู

หมายเหตุ: หากคณุไมไ่ด้สรา้งกลุ่มหลมุ รายการแบบเลื่อนลง Well Groups (กลุ่มหลมุ) จะไมป่รากฏในแถบเ
ครื่องมอื

การเปลี่ยนสารในหลุมหลงัจากทำการทดสอบ
ระหว่างทำการวิเคราะห์ขอ้มลู การเปลี่ยนวิธกีารแสดงขอ้มูลโดยการเปลี่ยนสารในหลุมใน Plate Editor (ตัวแกไ้ข
เพลต) จะไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูสารเรอืงแสงที่เกบ็ไว้จากแตล่ะหลุมในระหว่างการดำเนินการทดสอบ หลังจากที่โม
ดูลรวบรวมข้อมลูสารเรืองแสงแล้ว คณุจะไมส่ามารถลบขอ้มลูเหลา่นัน้ได้ แต่คณุสามารถเลือกที่จะลบข้อมลูออกจ
ากมมุมองและการวิเคราะห์ได้

วิธกีารเปลีย่นสารในหลมุหลงัจากทำการทดสอบ

u ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) ให้คลกิ Plate Setup (ตั้งค่าเพลต) และเลือกตัวเลือกใดตัวเ
ลือกหนึง่ต่อไปนี้

n Edit/View Plate (แกไ้ข/ดูเพลต) เปดิ Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) ซึง่คณุสามารถทำการเปลีย่นแปล
งโครงรา่งได้ด้วยตนเอง

n Replace Plate File (แทนทีไ่ฟล์เพลต) เปดิเบราเซอร์ Select Plate (เลือกเพลต) ซึง่คุณสามารถไปยั
งไฟล์เพลตที่บันทึกไว้ก่อนหน้านีเ้พื่อแทนที่ด้วยรปูแบบเพลตปัจจุบนั

n Apply PrimePCR File (นำไฟล์ PrimePCR ไปใช้) เปิดกล่องโต้ตอบ Select PrimePCR File (เลือ
กไฟล์ PrimePCR) ซึง่คณุสามารถค้นหาไฟลท์ดสอบ PrimePCR™ และนำไปใชก้ับรปูแบบเพลตได้

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มหรอืแกไ้ขขอ้มูลเกี่ยวกบัสารในหลุมกอ่นที่จะดำเนนิการทดสอบ ระหว่างการดำเนิ
นการทดสอบ หรือหลังจากที่ดำเนินการทดสอบ PCR เสรจ็สิน้ได้ คุณต้องกำหนดโหมดการสแกนและขนาด
ของเพลตกอ่นดำเนินการทดสอบ พารามเิตอร์เหล่านีไ้มส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ดำเนินการทดสอบ
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การตั้งค่าการวเิคราะห์ข้อมูล
ข้อมลูแผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปรมิาณ) ในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) แสดงสารเรืองแสงสมัพั
ทธ์ (RFU) สำหรบัแต่ละหลุมในทุกรอบ การติดตามแต่ละครั้งในแผนภมูแิสดงข้อมลูจากสารเรอืงแสงเดีย่วในหนึง่
หลมุ ข้อมลูเหล่านีใ้ชใ้นการกำหนดคา่ Cq สำหรบัหลุมแต่ละหลุมตามฟลูออโรฟอร์ ซอฟต์แวรใ์ช้หนึ่งในสองโหม
ดเพื่อกำหนดคา่ Cq :

n Regression (การถดถอย) — ใช้โมเดลการถดถอยแบบหลายตัวแปรที่ไม่ใช่เชิงเสน้ในการติดตามหลุมแต่
ละหลมุ และจากนั้นใช้โมเดลนีเ้พือ่คำนวณคา่ Cq ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

n Single Threshold (ขีดจำกดัเดี่ยว) — ใชค้่าขีดจำกัดเดี่ยวเพือ่คำนวณค่า Cq ตามจุดตัดขีดจำกดัของการติ
ดตามสารเรอืงแสงแต่ละตัว

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

การปรับขีดจำกดั
ในโหมด Single Threshold (ขดีจำกดัเดียว) คุณสามารถปรับขีดจำกดัสารเรอืงแสงได้โดยคลิกที่เสน้ขีดจำกัดใน
แผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปริมาณ) และเลื่อนตัวชี้เมาสใ์นแนวตั้ง อกีวิธีหนึง่ คุณสามารถระบขุีดจำกดัการข้
ามทีแ่น่นอนสำหรบัสารเรืองแสงที่เลอืกได้

การตัง้คา่พื้นฐาน
ซอฟต์แวรจ์ะกำหนดค่าพื้นฐานแต่ละรายการใหก้ับแต่ละหลุมโดยอตัโนมตัิ การตั้งคา่พื้นฐานจะประเมนิวิธกีารลบ
คา่พื้นฐานใหก้ับการติดตามฟลูออโรฟอร์ทัง้หมด ซอฟต์แวรจ์ะให้ตัวเลือกการลบคา่พืน้ฐานสามตัวเลือกดังนี้

n No Baseline Subtraction (ไมม่กีารลบค่าพื้นฐาน) — แสดงขอ้มลูเปน็การติดตามฟลูออโรฟอรส์มัพัทธ์ กา
รวิเคราะหบ์างส่วนไมส่ามารถทำได้ในโหมดการวิเคราะห์ ดงันัน้ซอฟต์แวร์จะไมแ่สดงแท็บ Gene
Expression (การแสดงออกของยนี) End Point (จุดสิน้สดุ) และ Allelic Discrimination (การแยกอลัลีล)

n Baseline Subtracted (ลบค่าพื้นฐาน) — แสดงข้อมลูเปน็การติดตามที่มีการลบค่าพื้นฐานให้กบัฟลูออโรฟ
อรแ์ต่ละรายการในหลุม ซอฟต์แวรต์้องมีการลบค่าพื้นฐานกบัขอ้มูลเพื่อประเมนิรอบการหาปรมิาณ สรา้งเสน้
โคง้มาตรฐาน และประเมนิความเขม้ข้นของตัวอย่างที่ไม่รูจ้กั ในการสร้างการติดตามที่มกีารลบค่าพื้นฐาน ซ
อฟต์แวรจ์ะปรบัเสน้ตรงที่เหมาะสมที่สดุกบัข้อมลูฟลอูอโรฟอรท์ี่บันทึกไว้ของแต่ละหลุมในระหวา่งรอบพื้นฐา
น แลว้ลบข้อมลูที่เหมาะสมที่สดุออกจากข้อมลูทีม่ีการลบเบือ้งหลังในแต่ละรอบ

n Baseline Subtracted Curve Fit (การปรบัเสน้โคง้ที่มกีารลบคา่พื้นฐาน) — แสดงขอ้มูลเป็นการติดตามที่
มกีารลบค่าพื้นฐาน และซอฟต์แวรจ์ะปรบัเสน้โคง้ที่มกีารลบคา่พืน้ฐานให้เรยีบโดยใช้ตัวกรองค่าเฉลี่ยแบบแ
ทนที่ตรงกลาง กระบวนการนีจ้ะได้รบัการดำเนนิการเพื่อปลอ่ยให้ Cq แต่ละค่าเป็นคา่คงที่

นอกเหนอืไปจากตัวเลือกเหลา่นี้ คณุยงัสามารถเลือก Apply Fluorescent Drift Correction (ใช้การแกไ้ขการเบี่ยงเบ
นของฟลูออโรฟอร์) ได้อกีด้วย ในสว่นของหลุมที่มคี่า RFU ที่เบี่ยงเบนอยา่งผิดปกติในระหว่างรอบการทดสอบช่วงต้
น ซอฟต์แวรจ์ะได้คา่พื้นฐานโดยประมาณมาจากหลุมที่อยูต่ิดกนั ซึ่งมกีารสรา้งคา่พื้นฐานในแนวนอนเสรจ็สมบรูณ์ไ
ปแล้ว

160 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx



การตัง้ค่าการวิเคราะห์ขอ้มูล

วิธเีปลีย่นการตั้งค่าการลบคา่พืน้ฐาน

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

Analysis Mode (โหมดการวเิคราะห์)
คณุสามารถจดักลุ่มและวิเคราะห์ข้อมลูตามฟลูออโรฟอร์หรอืชื่อเปา้หมายได้ ในกรณีการจดักลุ่มตามฟลูออโรฟอร์ จะ
มกีารแสดงการติดตามข้อมลูตามฟลูออโรฟอรต์ามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าเพลตสำหรบัการทดสอบดังกล่าว ขอ้มลูฟลูอ
อโรฟอรแ์ต่ละรายการจะปรากฏในการเพิ่มปรมิาณและแผนภมูเิสน้โคง้มาตรฐาน (ถ้ามี) หากมกีารเลอืกช่องทำเครือ่ง
หมายตัวเลอืกฟลูออโรฟอรท์ี่เหมาะสม ซึง่อยูด่้านล่างแผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ

ในกรณกีารจัดกลุม่ตามเป้าหมาย จะมกีารแสดงการติดตามข้อมลูตามชือ่เปา้หมายตามทีป่้อนไว้ในการตั้งคา่เพลต
สำหรบัการทดสอบดงักล่าว
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วิธเีลอืกโหมดการวิเคราะหข์อ้มูล

u ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

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

n เลือกโหมดจากเมนแูบบเลื่อนลง Analysis Mode (โหมดการวิเคราะห์) ในแถบเครื่องมอื

วงรอบที่จะวิเคราะห์
คณุสามารถจำกดัจำนวนรอบที่จะทำการวิเคราะห์ได้ และคณุยงัสามารถวิเคราะหข์้อมลูจากชดุรอบที่กำหนดได้อี
กด้วย จำนวนรอบสงูสดุที่คณุสามารถทำการวิเคราะหไ์ดค้ือ 50

หมายเหตุ: การลบรอบออกจากการเริ่มต้นการทดสอบอาจมผีลกระทบเป็นอยา่งมากกบัการกำหนดคา่พื้นฐา
น

วิธจีำกดัการวิเคราะหข์อ้มลูใหอ้ยูท่ี่ช่วงของรอบทีก่ำหนด

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

กล่องโต้ตอบ Cycles to Analyze (วงรอบที่จะวิเคราะห์) จะปรากฏขึน้

2 ปอ้นคา่ของรอบเริม่ต้นและรอบสิน้สดุ แลว้คลกิ OK (ตกลง)

คลิก Restore Defaults (เรยีกคนืค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ Cycles to Analyze (วงรอบที่จะวเิคราะห์) เพื่อสง่กลั
บข้อมลูรอบที่แต่เดมินัน้ใช้กบัการวิเคราะห์
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ตวัเลือกหลุม

ตัวเลอืกหลุม
ใช้ Well Selector (ตัวเลอืกหลุม) เพื่อแสดงหรอืซ่อนข้อมลูหลุมในแผนภมูหิรอืสเปรดชีตตลอดทั้งหนา้ต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) สามารถเลอืกได้เฉพาะหลุมที่มกีารโหลดตัวอย่างเท่านัน้ในตัวเลอืกหลุม ซอฟแวร์
จะให้สกีบัหลุมในWell Selector (ตวัเลือกหลมุ) ดงันี้

n Blue (สีนำ้เงนิ) แสดงถงึหลุมที่เลือก ขอ้มูลจากหลมุที่เลอืกจะปรากฏในหนา้ตา่ง Data Analysis (การวเิครา
ะหข์้อมลู)

n Light gray (สีเทาออ่น) แสดงถงึหลุมที่ไมไ่ดเ้ลอืก ข้อมลูจากหลุมที่ไมไ่ดเ้ลือกจะปรากฏในหนา้ต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)

n Dark gray (สีเทาเขม้) แสดงถงึหลุมเปลา่

วิธกีารแสดงหรอืซอ่นขอ้มลูหลมุ

u ในตัวเลือกหลมุ ใหท้ำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n หากต้องการซ่อนหลมุหนึง่หลุม ให้คลิกที่หลุมนั้น หากต้องการแสดงหลมุนั้น ใหค้ลกิทีห่ลุมนัน้อกีครัง้

n หากต้องการซ่อนหลมุหลายหลุม ใหล้ากผ่านหลุมที่คุณต้องการเลอืก หากต้องการแสดงหลุมเหล่านัน้ ใ
ห้ลากผ่านหลมุเหล่านัน้อกีครัง้

n คลิกที่มุมซา้ยบนของเพลตเพื่อซ่อนหลมุทั้งหมด คลิกที่มมุบนซ้ายอกีครั้งเพื่อแสดงหลมุทั้งหมด

n คลิกที่จุดเริม่ต้นของคอลมันห์รือแถวเพื่อซอ่นหลุมเหลา่นัน้ คลิกที่คอลมัน์หรอืแถวอกีครั้งเพื่อแสดงหลมุเ
หลา่นัน้
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รายการเมนูคลิกขวาตวัเลือกหลุม
ตาราง 17 แสดงตัวเลือกคลกิขวาที่มีอยูใ่นมุมมองตัวเลอืกหลุม

Item (รายการ) Function (ฟงักช์นั)

Well XX (หลุม XX) แสดงเฉพาะหลุมนี้ นำหลุมนี้ออกจากมมุมอง กำหนดสีสำหรบัหลุมนี้ หรือตัด
หลุมนี้ออกจากการวเิคราะห์

Selected Wells (หลมุทีเ่ลือก) (คลิ
กขวาและลาก)

แสดงเฉพาะหลุมเหลา่นี้ นำหลุมเหล่านี้ออกจากมุมมอง กำหนดสสีำหรับหลุม
เหล่านี้ หรือตัดหลุมเหล่านี้ออกจากการวเิคราะห์

Copy (คดัลอก) คัดลอกสารในหลมุลงในคลิปบอร์ด ซึ่งรวมถึงประเภทตัวอยา่งและการจำลอ
ง # ทีเ่ลือก

Copy as Image (คดัลอกเป็นภาพ) คัดลอกมุมมองตัวเลือกหลุมเป็นภาพ

Print (พิมพ์) พมิพม์ุมมองตัวเลือกหลุม

Print Selection (พิมพก์ารเลอืก) พมิพก์ารเลือกปัจจบุัน

Export to Excel (ส่งออกเป็น
Excel)

ส่งออกขอ้มลูไปยงัสเปรดชีต Excel

Export to CSV (ส่งออกไปยงั
CSV)

ส่งออกขอ้มลูเป็นเอกสารข้อความ

Export to Xml (ส่งออกไปยงั Xml) ส่งออกขอ้มลูเป็นเอกสาร .xml

Well Labels (ปา้ยกำกบัหลุม) เปลี่ยนป้ายกำกบัหลุมให้เป็นประเภทตวัอยา่ง ชื่อเป้าหมาย หรือชื่อตัวอยา่ง

ตาราง 17 รายการเมนคูลิกขวาในตัวเลอืกหลุม
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ตวัเลือกหลุม

การแยกหลุมออกจากการวิเคราะห์ชั่วคราว
วิธแียกหลมุออกจากการวิเคราะหข์้อมลูชั่วคราว

1 คลิกขวาที่หลมุในตัวเลอืกหลุม เมือ่ต้องการแยกหลมุหลายหลุม คลิกขวาและลากเพื่อเนน้หลายหลุม การติดต
ามหรอืจุดต่างๆ

2 จากเมนูคลิกขวา เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม:

n Well (หลุม) > Exclude Well (ตัดหลุม)

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

n Selected Traces (การติดตามที่เลือก) > Exclude these wells from Analysis (แยกหลมุนีจ้ากการวเิค
ราะห์)

หรอืเมือ่ต้องการแยกหลมุออกจากการวิเคราะห์ถาวร ให้ลา้งสารจากหลุมใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) โ
ดยคลกิทีปุ่่ม Clear Wells (ลา้งหลุม)

สำคัญ: คณุต้องปอ้นสารในหลุมที่ถกูล้างแลว้อกีครัง้

วิธรีวมหลมุที่ตัดออก

u คลิกขวาหลมุทีเ่หมาะสมในตัวเลือกหลุมและเลอืก Well (หลุม) > Include Well in Analysis (รวมหลมุในการ
วิเคราะห์)
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บท 9 ภาพรวมการวิเคราะหข์อ้มูล

แผนภมูิ
แต่ละแผนภมูิในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)แสดงขอ้มลูเป็นกราฟในรปูแบบอื่น และมีตัวเลอืกส
ำหรบัการปรบัแก้และการสง่ออกขอ้มลูหรอืกราฟกิแผนภมูิ

รายการเมนูคลิกขวาโดยทั่วไปสำหรับแผนภูมิ
ตาราง 18 มรีายการเมนคูลิกขวาที่พร้อมให้ใช้งานบนแผนภมูิ บางรายการมีใหใ้ชง้านสำหรับแผนภมูิทัง้หมด และ
รายการเหล่านี้ใช้เปลี่ยนวิธีแสดงขอ้มูลได้หรอืสามารถนำเข้าข้อมลูไดอ้ยา่งงา่ยดายจากแผนภมูิ

Item (รายการ) Function (ฟงักช์นั)

Copy (คดัลอก) คัดลอกแผนภูมลิงในคลปิบอรด์

Save Image As (บนัทึกรูปภา
พเป็น)

บันทกึรูปภาพในขนาด ความละเอยีด และประเภทไฟล์ทีร่ะบุ รูปแบบภาพที่พร้อม
ใชง้านคือ PNG (ค่าเริ่มต้น) JPG และ BMP

Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระด
าษ)

ดูภาพตัวอยา่งและเลือกการตั้งค่าหน้าสำหรับพมิพ์

Print (พิมพ์) พมิพแ์ผนภูมิ

Set Scale to Default (ตั้งค่าก
ารปรับขนาดไปทีค่่าเริม่ตน้)

กลับสู่แผนภูมิไปยงัมมุมองเริ่มต้นหลงัจากขยายแผนภูมิ

Chart Options (ตัวเลือกแผน
ภูมิ)

เปิดหนา้ตา่ง Chart Options (ตัวเลือกแผนภมูิ) เพื่อเปลี่ยนแผนภูมิ รวมถงึเปลี่ยน
ชือ่ เลอืกขีดจำกัดสำหรบัแกน x และแกน y แสดงเส้นตาราง และแสดงเครื่องหมา
ยยอ่ยในแกน

ตาราง 18 รายการเมนคูลิกขวาสำหรบัแผนภมูิ

หมายเหตุ: รายการเมนทูี่นำไปใช้กบัแผนภมุทิี่เฉพาะเจาะจงมรีายละเอยีดอยู่ใน บท 10, รายละเอยีดการวิเค
ราะห์ขอ้มูล

การคดัลอกข้อมูลแผนภมูิลงในคลิปบอร์ด
คณุสามารถคดัลอกเนือ้หาของมมุมองแผนภมูแิล้ววางในแอปพลเิคชันใดๆ ทีย่อมรบัไฟล์รปูภาพ bitmap

วิธคีัดลอกขอ้มลูแผนภมูิลงในคลปิบอรด์

1 จาก เมนคูลกิขวาของแผนภมูิ เลือก Copy (คดัลอก)

2 เปิดแอปพลเิคชันที่ยอมรบัไฟล์ bitmap เช่น Microsoft Word

3 คลิกขวาแล้วเลอืก Paste (วาง) เพื่อวางรูปภาพ bitmap จากคลปิบอร์ดลงในแอปพลิเคชัน
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แผนภมูิ

การปรับเปลี่ยนการตัง้คา่ขีดจำกดัพื้นฐาน
ในโหมด Single Threshold (ขดีจำกดัเดียว) คุณสามารถปรับขีดจำกดัสารเรอืงแสงได้โดยคลิกที่เสน้ขีดจำกัดใน
แผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปริมาณ) และเลื่อนตัวชี้เมาสใ์นแนวตั้ง อกีวิธีหนึง่ คุณสามารถระบขุีดจำกดัการข้
ามทีแ่น่นอนสำหรบัสารเรืองแสงที่เลอืกได้

เคลด็ลับ: คุณสามารถระบชุ่วงรอบเพื่อพิจารณาพืน้ฐานสำหรบัไฟล์ขอ้มลูทั้งหมดได้ในแท็บ Data Analysis
(การวิเคราะหข์้อมลู) ใน User (ผู้ใช้) > User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้้)

วิธกีารปรบัรอบการเริม่ต้นและสิน้สุดพืน้ฐานสำหรบัแตล่ะหลมุ

1 ในแท็บ Quantification (การหาปริมาณ) ให้เลอืกสารเรืองแสงเดีย่วภายใต้แผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ

2 จาก เมนคูลกิขวาของแผนภมูิ ใหเ้ลือก Baseline Threshold (ขดีจำกดัพื้นฐาน)

กล่องโต้ตอบ Baseline Threshold (ขดีจำกัดพื้นฐาน) จะปรากฏขึน้มา
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บท 9 ภาพรวมการวิเคราะหข์อ้มูล

3 ในหัวขอ้ Baseline Cycles (รอบพื้นฐาน) ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n หากต้องการเลอืกหลุมหนึง่หลมุ ให้คลิกที่หมายเลขแถว

n หากต้องการเลอืกหลุมที่อยูต่ิดกนัหลายหลุม ใหค้ลกิที่หมายเลขแถวของหลุมแรกและลากคอลัมน์ไปจน
ถงึหลุมสดุท้าย

n หากต้องการเลอืกหลุมหลายหลุมที่ไม่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control และคลิกที่หมายเลขแถวของแต่ละหลมุเ
ปา้หมาย

n หากต้องการเลอืกหลุมทั้งหมด ใหค้ลกิมมุบนซา้ยบนตาราง

4 ปรับรอบเริม่ต้นพืน้ฐานและรอบสิน้สดุพื้นฐานสำหรบัหลุมที่เลือกทั้งหมด หรือเปลี่ยนหมายเลขรอบเริ่มต้นและ
สิน้สดุที่ด้านล่างของสเปรดชีต

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

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับไปที่แผนภมูิ

วิธกีารระบุชว่งรอบสำหรบัไฟลข์อ้มลูทัง้หมด

u ในหนา้ต่าง Home (หลกั) หรอื Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ให้เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (ก
ารกำหนดคา่ของผู้ใช้้) และเลอืกแท็บ Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู)

การเรียงลำดับข้อมูลเปา้หมายและตัวอยา่ง
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มใีห้ใช้งานบนแผนภูมกิารแสดงออกของยีนเท่านั้น

โดยคา่เริม่ต้น รายชื่อเป้าหมายและตัวอยา่ง จะปรากฏตามลำดับตัวอกัษร ใขก้ล่องโต้ตอบ Sort (จัดเรยีง) เพื่อจดัเ
รยีงหนา้จอตามลำดับอักษรแบบยอ้นกลับ หรอืเพือ่ยา้ยคำๆ หนึง่ไปยังตำแหนง่อื่นในรายชื่อด้วยตนเอง

หากตอ้งการจดัเรยีง ขอ้มูลเปา้หมายและขอ้มูลตวัอยา่ง

1 จาก เมนคูลกิขวาของแผนภมูิ เลือก Sort (จัดเรยีง)

กล่องโต้ตอบการจัดเรยีงแผนภมูกิารแสดงออกของยนีจะปรากฏขึน้
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แผนภมูิ

2 ในกลอ่งโต้ตอบ คลิก Z-A เพื่อจัดเรียงรยการตามลำดับตัวอักษร

3 หากต้องการย้ายคำด้วยตนเอง ให้เลอืกแลว้คลกิปุม่ที่เหมาะสมระหว่างแผนภูมิ ดังนี้

n คลิกลูกศร Up (ขึน้) หรอื Down (ลง) เพื่อย้ายคำที่เลือกไปยงัตำแหนง่หนึง่ๆ

n คลิกลูกศรบนแถบ Up (ขึน้) หรือ Down (ลง) เพื่อยา้ยคำที่เลอืกไปยังตำแหนง่บนสดุหรอืล่างสุดของราย
ชื่อ

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

การขยายพื้นที่ในแผนภูมิ
วิธกีารขยายพื้นทีใ่นแผนภมูิ

u คลิกและลากผ่านแผนภมูิแลว้คลิก Zoom* (ซูม) ซอฟท์แวร์จะลดขนาดแผนภมูลิงและวางตำแหนง่พื้นที่ที่เลือ
กไว้ตรงกลาง

หมายเหตุ: * แผนภมูิแท่งไมจ่ำเป็นต้องคลกิที่คำสัง่ปอ๊ปอปัซูม

วิธกีารรเีซต็แผนภมูิเป็นมมุมองแบบเตม็

u คลิกขวาที่แผนภมูแิละเลอืก Set Scale to Default (ตัง้คา่ขนาดเป็นค่าเริม่ต้น)

การคดัลอกแผนภมูิไปยังไฟล์ Microsoft
คณุสามารถคดัลอกแผนภมูขิ้อมลูลงในเอกสาร Microsoft Word, Excel หรอื PowerPoint ความละเอยีดของรปูภ
าพจะเป็นไปตามความละเอยีดของหน้าจออนัเปน็ที่มาของภาพดังกลา่ว

วิธคีัดลอกแผนภมูลิงในไฟล์ Microsoft

1 ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) เลือก Copy (คดัลอก) จากเมนูคลิกขวาของแผนภมูิ

2 เปิดไฟล์ Microsoft ทีย่ังว่างเปลา่ แล้ววางเนือ้หาจากคลปิบอรด์

อกีวิธหีนึง่คือ คลิกที่ไอคอนคลิกแล้วลาก จากนัน้ลากแผนภมูิไปวางลงในไฟล์ Microsoft
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บท 9 ภาพรวมการวิเคราะหข์อ้มูล

สเปรดชตี
สเปรดชตีที่แสดงใน Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ประกอบด้วยตัวเลือกสำหรบัการเรยีงลำดบัและการถา่ย
โอนขอ้มลู จดัเรียงคอลัมนด์้วยวิธกีารใดวิธกีารหนึ่งต่อไปนี้

n คลิกและลากคอลัมนไ์ปยังตำแหนง่ใหมใ่นตารางที่เลือก

n คลิกที่หัวคอลัมนเ์พื่อเรียงลำดับขอ้มูลตามลำดับจากนอ้ยไปมากหรอืมากไปนอ้ย

วิธกีารจดัเรยีงขอ้มูลสงูสุดสามคอลมันใ์นหนา้ต่าง Sort (เรยีงลำดบั)

1 คลิกขวาที่สเปรดชตีและเลอืก Sort (เรียงลำดับ)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Sort (เรยีงลำดบั) ให้เลือกชื่อคอลมัน์แรกเพื่อทำการเรยีงลำดับ เรยีงลำดับข้อมลูตามลำดับจ
ากนอ้ยไปมากหรือมากไปนอ้ย

3 เลือกคอลมันท์ี่สองหรอืสามเพื่อเรยีงลำดับ และเลือก Ascending (จากนอ้ยไปมาก) หรอื Descending (จากม
ากไปนอ้ย)

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

ทำไฮไลต์ข้อมลูในแผนภมูิทีเ่กีย่วข้องและตัวเลือกหลมุโดยนำตัวชี้เมาสไ์ปไว้บนเซลล์ คลกิในเซลล์เพื่อคดัลอกแล
ะวางเนื้อหาลงในโปรแกรมซอฟต์แวรอ์ืน่

รายการเมนูคลิกขวาทั่วไปสำหรับสเปรดชีต
ตาราง 19 แสดงรายการเมนูคลิกขวาที่มอียูใ่นมมุมองสเปรดชีต

Item (รายการ) Function (ฟังกช์ัน)

Copy (คดัลอก) คัดลอกสารในหลุมที่เลือกไปยังคลปิบอรด์ แล้ววางสารลงในสเปรดชีต เช่น
Excel

Copy as Image (คดัลอกเป็นภาพ) คัดลอกมมุมองสเปรดชีตเปน็ไฟลร์ูปภาพและวางในไฟล์ทีร่ับไฟล์รูปภาพ เ
ช่น ไฟล์ขอ้ความ ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์สเปรดชตี

Print (พิมพ์) พิมพ์มมุมองปัจจบุัน

Print Selection (พิมพก์ารเลอืก) พิมพ์การเลือกปัจจุบัน

Export to Excel (ส่งออกเป็น
Excel)

ส่งออกขอ้มูลไปยังสเปรดชีต Excel

ตาราง 19 รายการเมนคูลิกขวาสำหรบัสเปรดชตี
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สเปรดชีต

Item (รายการ) Function (ฟังกช์ัน)

Export to CSV (ส่งออกไปยงั
CSV)

ส่งออกขอ้มูลไปยังไฟล์ทีค่ั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

Export to Xml (ส่งออกไปยงั Xml) ส่งออกขอ้มูลไปยังไฟล์ Xml

Export to Html (ส่งออกไปยงั
Html)

ส่งออกขอ้มูลไปยังไฟล์ Html

Find (ค้นหา) ค้นหาข้อความ

Sort (จัดเรียง) เรียงข้อมูลสูงสุดสามคอลมัน์

Select Columns (เลอืกคอลมัน์) เลือกคอลัมนท์ี่จะแสดงในสเปรดชีต

ตาราง 19 รายการเมนคูลิกขวาสำหรบัสเปรดชตี (ต่อ)
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Export (สง่ออก)
ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx มีสีต่ัวเลอืกการสง่ออกจากเมนแูบบเลื่อนลง Export (ส่งออก):

n Export All Data Sheets (ส่งออกชุดข้อมลูทัง้หมด)

n Custom Export (การสง่ออกที่กำหนดเอง)

n Export to LIMS (สง่ออกไป LIMS)

n Seegene Export (การสง่ออก Seegene)

Exporting All Data Sheets (ส่งออกชุดข้อมูลทั้งหมด)
คณุสามารถสง่ออกมุมมองแผ่นงานทั้งหมดจากทุกแท็บของ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ไปยงัแต่ละไฟลไ์ด้

วิธสี่งออกชุดขอ้มลูทั้งหมด

u เลือก Export (ส่งออก) > Export All Data Sheets (ชุดขอ้มูลทั้งหมด) และเลอืกประเภทไฟล์ทีคุ่ณต้องการ:

n CSV (*.csv)

n Text (*.txt)

n Excel 2007 (*.xlsx)

n Excel 2003 (*.xls)

n XML (*.xml)
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Export (สง่ออก)

การสร้างไฟล์ส่งออกที่กำหนดเอง
วิธสีรา้งไฟลส์่งออกทีก่ำหนดเอง

1 เลือก Export (ส่งออก) > Custom Export (ส่งออกแบบกำหนดเอง) กล่องโต้ตอบ Custom Export (สง่ออกที่
แบบกำหนดเอง) จะปรากฏขึ้น

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

วิธกีารส่งออกขอ้มูลในรปูแบบ 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

การส่งออกออกข้อมูลในรูปแบบ Seegene
คณุสามารถสง่ออกข้อมลูได้จากมมุมองแผ่นงานทั้งหมดไปยงัไฟล์ Excel ที่มโีครงสรา้งสำหรบัให้ Seegene, Inc.
ใช้งานโดยเฉพาะ

วิธสี่งออกขอ้มูลในรปูแบบเฉพาะของ Seegene

1 เลือก Export (ส่งออก) > Seegene Export (การสง่ออก Seegene)

กล่องโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) จะปรากฏขึน้

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) ให้ระบุตำแหนง่โฟลเดอรท์ี่จะบันทึกไฟล์ Seegene-formatted
Excel (.xlsx) ที่สง่ออก

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกไฟล์สง่ออก
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หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ซอฟต์แวร์ CFX Manager™ Dx ประกอบด้วยแท็บสำหรบัดูข้อมลู
หลายแท็บ บทนี้จะอธบิายแท็บเหล่านีโ้ดยละเอียด

เคลด็ลับ: คุณสามารถเลือกแท็บที่ต้องการดูได้ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล) โดยใช้เมนู
View (มมุมอง) รปูแบบที่กำหนดเองจะบนัทึกไปกับไฟล์ขอ้มูล
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แทบ็ Quantification (การหาปริมาณ)
ใช้ข้อมลูในแท็บการหาปริมาณเพื่อตั้งเงื่อนไขการวเิคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการตั้งค่าพื้นฐานสำหรบัแต่ละหลุมและก
ารตั้งคา่ขดีจำกดั แท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) จะแสดงข้อมลูในมมุมองสีมุ่มมองต่อไปนี้

n Amplification Chart (แผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ) แสดงหนว่ยสารเรืองแสงสมัพัทธ์ (RFU) สำหรับแต่ละหลมุใ
นทุก ๆ รอบ การติดตามแต่ละครัง้ในแผนภมูแิสดงข้อมลูจากสารเรืองแสงเดีย่วในหนึง่หลุม

n Standard Curve (เสน้โค้งมาตรฐาน) จะปรากฏขึ้นกต็่อเมื่อการทดสอบได้รวมหลมุที่กำหนดใหเ้ป็นมาตรฐา
นประเภทตัวอยา่ง (Std) เส้นโค้งมาตรฐานจะแสดงพลอ็ตรอบขีดจำกดัเทียบกบับนัทึกของปริมาณเริม่ต้น คำ
อธบิายจะแสดงคา่ประสทิธภิาพของปฏกิริยิา (E) สำหรบัสารเรอืงแสงแต่ละชนิดในหลุมที่มปีระเภทตัวอยา่งม
าตรฐาน

n Well selector (ตัวเลอืกหลุม) เลือกหลุมที่มขี้อมลูสารเรอืงแสงที่คุณต้องการแสดง

n Spreadsheet (สเปรดชีต) แสดงสเปรดชีตของขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมในหลมุที่เลอืก

ตวัเลือกสารเรืองแสง
หากต้องการแสดงขอ้มูลสารเรอืงแสงในแผนภูมแิละสเปรดชตีของแท็บ Quantification (การหาปริมาณ) ให้เลือก
สารเรอืงแสงเปา้หมายใตแ้ผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปรมิาณ) หากต้องการซอ่นขอ้มลูสารเรอืงแสงในหนา้ต่า
งการวิเคราะหข์้อมลู ใหเ้คลยีรช์่องทำเครือ่งหมายนั้น
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แท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)

กล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลักษณะการติดตาม)
ในการใช้กล่องโต้ตอบลกัษณะการติดตาม คณุสามารถปรบัลักษณะของการติดตามในแผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณแล
ะ Melt Curve ไดใ้นแท็บ Quantification (การเพิ่มปรมิาณ) และแท็บ Melt Curve จากนัน้คุณสามารถดตูัวอย่างก
ารเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกหลมุที่ปรากฏในกลอ่งโต้ตอบ Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) ได้

วิธกีารปรบัลกัษณะการตดิตาม

1 เลือกสารเรอืงแสงเพียงหนึง่ชนดิภายใต้แผนภมูิ Amplification (การเพิม่ปรมิาณ)

2 หากต้องการเปดิกล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลักษณะการติดตาม) ให้ทำอย่างใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้

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

n เลือก Settings (การตั้งคา่) > Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) ในแถบเมนู Data Analysis (การวิเค
ราะห์ขอ้มูล)

n คลิกขวาที่การติดตามและเลือก Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม)

กล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) จะปรากฏขึน้มา

3 ในกลอ่งโต้ตอบ Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) ให้เลอืกชุดของหลุมที่เฉพาะเจาะจงในตัวเลือกหลมุใน
บานหนา้ต่างด้านล่าง หรอือกีวิธหีนึง่ ให้เลือกหลมุทีม่ีประเภทตัวอยา่งหนึง่ประเภทอยูใ่นเมนแูบบเลื่อนลงใน
คอลมัน์ Wells (หลุม)

4 ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n หากต้องการเลอืกสีสำหรับหลมุทีเ่ลอืก ให้คลิกกลอ่งในคอลมัน์ Color (สี)
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n หากต้องการกำหนดสญัลกัษณ์ให้กบัหลุมที่เลือก ใหเ้ลือกสญัลักษณ์จากรายการแบบเลือ่นลง Symbol
(สัญลกัษณ์)

n หากต้องการใสส่ใีหก้ับหลมุอยา่งรวดเรว็โดยใช้ปุม่ปา้ยชื่อ ใหค้ลกิชุดด่วนที่เหมาะสม

o Random byWell (สุ่มด้วยหลมุ)

o Random by Replicate (สุม่ดว้ยการจำลอง)

o Use Fluor Colors (ใช้สขีองสารเรอืงแสง)

o Use Target Colors (ใช้สขีองเป้าหมาย)

o Use Sample Colors (ใช้สขีองตัวอยา่ง)

n หากต้องการกำหนดปา้ยกำกับหลมุ ให้เลือกระหว่างSample Type (ประเภทตัวอยา่ง), Target Name
(ชือ่เปา้หมาย), Sample Name (ชือ่ตัวอย่าง) หรอื Symbol (สัญลกัษณ์)

ตวัเลือก Log Scale (ขนาดการบันทึก)
เลือก Log Scale (ขนาดการบนัทึก) ใต้แผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปรมิาณ) เพื่อดูการติดตามสารเรอืงแสงใน
ขนาด semilog:

เคลด็ลับ: ในการขยายพื้นที่ใดๆ ของแผนภมูิ ให้ลากขา้มพื้นที่เปา้หมาย หากต้องการกลบัไปยังมมุมองเต็ม ใ
ห้คลิกขวาบนแผนภูมแิละเลือก Set Scale to Default (ตั้งคา่ขนาดเปน็ค่าเริ่มต้น)
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แผนภูมิเส้นโค้งมาตรฐาน
ซอฟต์แวรจ์ะสรา้งแผนภมูิเสน้โคง้มาตรฐานในแท็บ Quantification (การหาปริมาณ) หากข้อมลูมปีระเภทตัวอย่าง
ที่กำหนดเป็น Std สำหรบัสารเรืองแสงอยา่งนอ้ยหนึ่งชนดิในการทดสอบ

แผนภมูเิสน้โค้งมาตรฐานแสดงข้อมลูต่อไปนี้

n ชื่อสำหรบัเสน้โคง้แต่ละเสน้ (สารเรอืงแสงหรอืเป้าหมาย)

n สสีำหรบัสารเรอืงแสงหรอืเป้าหมายแต่ละตัว

n คา่ประสทิธภิาพของปฏกิริิยา (E) ใช้สถิตินีใ้นการเพิ่มประสทิธภิาพของปฏกิิรยิาเชิงซอ้นและเพื่อทำให้ขอ้มูล
เท่ากันสำหรบัเสน้โค้งมาตรฐาน

หมายเหตุ: ประสทิธภิาพของปฏกิริยิาจะอธบิายวา่เปา้หมายของคุณมกีารผลิตเท่าใดในแต่ละรอบในโป
รโตคอล ประสทิธภิาพ 100% บง่ชีว้่าคณุจะเพิ่มเปา้หมายเป็นสองเท่าในแต่ละรอบ

n คา่สมัประสทิธิ์ของการกำหนด R2 (เขยีนเปน็ R^2) ใช้สถติินีใ้นการพิจารณาว่าเสน้อธบิายข้อมลูไดถู้กต้องเ
พียงใด (ภาวะความพอดี)

n Slope (ความชัน)

n Y-intercept

ตวัเลือกเมนแูผนภมูิการเพิ่มปริมาณ
นอกเหนอืไปจากตัวเลือกเมนูคลิกขวาทั่วไปสำหรบัแผนภมูิ (โปรดดู รายการเมนูคลิกขวาโดยทั่วไปสำหรบัแผนภูมิ ใ
นหน้า 166) ตาราง 20จะแสดงตัวเลือกเมนทูี่มอียู่ในแผนภมูิการเพิ่มปรมิาณเท่านัน้

หมายเหตุ: แผนภมูกิราฟเสน้โค้งมาตรฐานจะให้เฉพาะตัวเลอืกเมนคูลกิขวาที่ใช้บ่อย
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ตัวเลอืกเมนู Function (ฟังกช์ัน)

Show Threshold Values (แสดงค่า
ขดีจำกดั)

แสดงค่าขดีจำกดัสำหรับกราฟเส้นโค้งการเพิม่ปรมิาณแตล่ะเส้นบนแผนภู
มิ

Trace Styles (รูปแบบการติดตาม) เปิดหน้าตา่ง Trace Styles (ลักษณะการตดิตาม) เพือ่เปลีย่นลักษณะการ
ติดตามที่ปรากฏบนแทบ็ Quantification (การเพิม่ปรมิาณ) และแทบ็ Melt
Curve

Baseline Thresholds (ขีดจำกดัพืน้
ฐาน)

จะเปิดหนา้ตา่ง Baseline Thresholds (ขดีจำกดัพื้นฐาน) เพือ่เปลีย่นพื้นฐ
านหรือขดีจำกดัของฟลอูอโรฟอร์แต่ละชดุ (การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏใน
แผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปริมาณ) ในแท็บ Quantification (การหา
ปริมาณ))

ตาราง 20 รายการเมนคูลิกขวาและซ้ายของแผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ

สเปรดชตีแท็บการหาปริมาณ
ตาราง 21 กำหนดข้อมลูที่จะแสดงในสเปรดชีตในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)

ขอ้มูล คำอธิบาย

Well (หลมุ) ตำแหน่งของหลุมในเพลต

Fluor (สารเรืองแสง) สารเรืองแสงที่ตรวจจบัได้

Target (เป้าหมาย) ชือ่เป้าหมายทีโ่หลดในหลุม Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)

Content (สาร) การรวมกนัของประเภทตัวอยา่ง (จำเป็น) และการจำลอง # (ไม่บังคับ) ทีโ่หล
ดไว้ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

Sample (ตัวอยา่ง) ชือ่ตวัอยา่งที่โหลดในหลุม Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

Cq รอบการหาปรมิาณสำหรบัแต่ละการตดิตาม

ตาราง 21 เนือ้หาสเปรดชตีแท็บการหาปรมิาณ

การเปลีย่นเป้าหมาย เนื้อหา หรือขอ้มลูตัวอยา่ง

คณุสามารถเปลี่ยนข้อมลูในคอลัมน์ Target (เป้าหมาย) Content (เนือ้หา) และ Sample (ตวัอย่าง) ไดโ้ดยแก้ไขไ
ฟลเ์พลตโดยใช้ Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) แมว้่าคณุจะเรยีกใช้การทดสอบไปแลว้ก็ตาม

วิธกีารเปลีย่นขอ้มลูในคอลมัน์ Content (เนือ้หา) Target (เปา้หมาย) และ Sample (ตวัอยา่ง)

u คลิก Plate Setup (ตั้งค่าเพลต) และเลือก View/Edit Plate (ดู/แกไ้ขเพลต) เพือ่เปดิ Plate Editor (ตวัแกไ้ขเ
พลต)
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แทบ็ Quantification Data (ข้อมลูการหาปรมิาณ)
แท็บ Quantification Data (ขอ้มลูการหาปรมิาณ) แสดงขอ้มูลการหาปรมิาณที่รวบรวมไดใ้นแต่ละหลุม ซอฟต์แว
ร์ CFX Manager Dx แสดงขอ้มลูในมุมมองสเปรดชีตสีแ่บบ

n Results (ผลการทดสอบ) แสดงสเปรดชีตของข้อมลู ซึ่งเป็นมมุมองเริม่ต้น

n Standard Curve Results (ผลลพัธเ์สน้โค้งมาตรฐาน) แสดงสเปรดชีตของขอ้มลูเสน้โค้งมาตรฐาน

n Plate (เพลต) แสดงข้อมลูในแต่ละหลุมโดยเปน็แผนทีเ่พลต

n RFU แสดงปรมิาณ RFU ในแต่ละหลุมสำหรบัแต่ละรอบ

เลือกแต่ละสเปรดชีตจากรายการแบบเลื่อนลงที่ปรากฏใต้แท็บ Quantification Data (ข้อมลูการหาปรมิาณ)

สเปรดชตีผลการทดสอบ
สเปรดชตีผลการทดสอบแสดงข้อมลูสำหรบัแต่ละหลุมในเพลต

หมายเหตุ: Std. ทั้งหมด Dev (สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน) ใช้กบักลุม่การจำลองที่กำหนดในหลุมในหนา้ต่าง
Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) การคำนวณจะเฉลีย่คา่ Cq สำหรบัแต่ละหลมุในกลุ่มการจำลอง

ตาราง 22 กำหนดข้อมลูที่จะปรากฏในสเปรดชีตผลการทดสอบ

ขอ้มูล คำอธบิาย

Well (หลมุ) ตำแหน่งของหลมุในเพลต

Fluor (สารเรืองแสง) สารเรืองแสงที่ตรวจจบัได้

Target (เป้าหมาย) ชื่อเป้าหมายการเพิ่มปริมาณ (ยีน)

ตาราง 22 เนือ้หาในสเปรดชีตผลการทดสอบ
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ขอ้มูล คำอธบิาย

Content (สาร) ประเภทตวัอยา่งและการจำลอง #

Sample (ตัวอยา่ง) คำอธิบายตวัอยา่ง

Biological Set Name (ชื่อชุดทาง
ชีวภาพ)

ชื่อของชุดชวีภาพ

Cq รอบการหาปริมาณ

CqMean (ค่าเฉลีย่ Cq) ค่าเฉลี่ยของรอบการหาปริมาณของกลุ่มการจำลอง

Cq Std. Dev ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของรอบการหาปริมาณสำหรบักลุ่มการจำลอง

Starting Quantity (ปริมาณเริ่มต้
น) (SQ)

การปริมาณเริ่มต้นของเป้าหมายโดยประมาณ

Log Starting Quantity (บนัทกึปริ
มาณเริ่มตน้)

บันทึกของปริมาณเริ่มต้น

SQMean (คา่เฉลี่ย SQ) ค่าเฉลี่ยของปริมาณเริ่มต้น

SQ Std. Dev ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปรมิาณเริม่ต้นในทกุการจำลอง

ตาราง 22 เนือ้หาในสเปรดชีตผลการทดสอบ (ต่อ)
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สเปรดชตีผลการทดสอบสำหรับเส้นโค้งมาตรฐาน
แผ่นงานผลลัพธก์ราฟเสน้โคง้มาตรฐานแสดงพารามเิตอร์กราฟเสน้โค้งมาตรฐานที่คำนวณได้

ตาราง 23 จะระบขุ้อมลูที่ปรากฏในแผน่งานชตีผลลัพธ์กราฟเสน้โค้งมาตรฐาน

ขอ้มูล คำอธบิาย

Fluor (หรือ Target) ฟลอูอโรฟอร์ (หรือเป้าหมาย) ที่ตรวจพบ

Efficiency (%) ค่าประสทิธิภาพของปฏิกิรยิา

Slope (ความชนั) ความชันของกราฟเส้นโค้งมาตรฐาน

Y-intercept จุดที่กราฟเส้นโค้งตัดกบัแกน y

R^2 สัมประสิทธิ์ในการคำนวณ

ตาราง 23 เนือ้หาแผ่นงานผลลัพธก์ราฟเสน้โคง้มาตรฐาน
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สเปรดชตีเพลต
แผ่นงานเพลตจะแสดงแผนที่เพลตของข้อมลูสำหรบัฟลูออโรฟอรห์นึ่งชุดในเวลาหนึง่

วิธดีขู้อมลูสำหรบัฟลอูอโรฟอรห์นึง่ๆ

u คลิกที่แท็บของฟลูออโรฟอรท์ี่ด้านล่างของแผ่นงาน

สเปรดชตี RFU
แผ่นงาน RFU จะแสดงหนว่ยสารเรืองแสงสมัพัทธ์ (RFU) ที่อา่นสำหรบัแต่ละหลุมที่ได้รบัในแต่ละรอบของการทำ
งาน หมายเลขหลุมจะปรากฏที่ด้านบนของแต่ละคอลัมนแ์ละหมายเลขรอบจะปรากฏที่ด้านซ้ายของแต่ละแถว
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แทบ็ Melt Curve
Disclaimer (ขดีจำกดัความรบัผิดชอบ): Bio-Rad ไมใ่ห้สทิธิใ์นการใช้การวิเคราะห์ Melt Curve ในการวิเครา
ะหอ์ณุหภูมทิี่ใช้แยกสายคู่ด้วยความละเอยีดสูงในงานด้านการวินจิฉยัโรคภายนอกร่างกายในมนษุย์หรอืสตัวแพ
ทย์ นอกจากนี้ ผู้ซื้อยงัมหีน้าที่รบัผิดชอบในการขอรับสทิธิใ์นทรัพย์สนิทางปญัญาซึ่งอาจจำเปน็สำหรบัการใช้งา
นเฉพาะ

สำหรบัสยีอ้มการจับคู่ของดเีอน็เอและโพรบตรวจสอบกระบวนการไฮบริไดเซชันแบบตัดยอ่ยไมไ่ด้ สารเรืองแสงจ
ะมคีวามสว่างที่สดุเมื่อดเีอ็นเอสองสายหลอมรวมกัน ดังนัน้ ขณะที่อณุหภมูเิพิ่มขึ้นไปจนถงึอณุหภมูิที่ใช้แยกสายคู่
(Tm) สารเรอืงแสงจะลดลงในอตัราคงที่ (ความลาดชันคงที่) ที่ T m มกีารลดลงของสารเรอืงแสงอย่างมากพรอ้มกั
บการเปลีย่นแปลงของความลาดชันที่สงัเกตได้ อตัราการเปลีย่นแปลงนี้จะถกูกำหนดโดยการพลอ็ตรีเกรสชันแรก
ของสารเรอืงแสงที่มคี่าเปน็ลบเทียบกบัอุณหภมูิ (-d(RFU)/dT) อตัราการเปลีย่นแปลงทีม่ากที่สดุในผลการทดสอบ
สารเรอืงแสงใน Peaks ทีม่องเห็นและแสดงถงึ Tm ของโครงสรา้งเชิงซ้อนของดีเอน็เอเกลยีวคู่

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะพล็อตขอ้มูล RFU ที่เกบ็รวบรวมระหวา่งทำ Melt Curve ในฐานะที่เปน็ฟงักช์ัน
ของอณุหภูมิ หากต้องการวิเคราะห์ขอ้มลู Melt Peak ซอฟต์แวร์จะกำหนดอณุหภมูเิริม่ต้นและอณุหภมูสิิน้สดุของ
จดุสงูสดุแต่ละจดุโดยการเลื่อนแถบขีดจำกดั พื้นของพื้นที่จดุสงูสดุระบุดว้ยตำแหน่งของแถบขดีจำกดัอณุหภมูิที่ใ
ช้แยกสายคู่ จุดสงูสดุที่ถกูต้องจะต้องมีความสงูต่ำสดุเมื่อเทียบกบัระยะห่างระหว่างแถบขีดจำกดัและความสงูของจุ
ดที่สงูที่สดุ

แท็บ Melt Curve จะแสดง Tm (อุณหภมูิทีใ่ชแ้ยกสายคู่) ของผลติภณัฑ์ PCR ที่เพิ่มปรมิาณขึน้ในสีม่มุมอง

n Melt Curve แสดงข้อมลูแบบเรยีลไทม์สำหรับแต่ละสารเรอืงแสง เปน็ RFU ต่ออณุหภมูิสำหรบัแต่ละหลุม

n Melt Peak แสดงรเีกรสชันที่มีคา่เปน็ลบของข้อมลู RFU ต่ออุณหภมูสิำหรบัแต่ละหลุม

n Well selector แสดงหลุมเพื่อแสดงหรอืซอ่นขอ้มูล

n Peak spreadsheet แสดงข้อมลูที่เกบ็รวบรวมในหลุมที่เลือก

หมายเหตุ: สเปรดชีตนีแ้สดงจุดสงูสดุได้มากที่สดุสองจดุสำหรบัแต่ละการติดตาม หากต้องการดูจดุสงูสุ
ดเพิ่มเติม ให้คลิกแท็บ Melt Curve Data (ข้อมลู Melt Curve)
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ตาราง 24 ในหนา้ 186 จะกำหนดข้อมลูที่ปรากฏในสเปรดชีต Melt Curve

ขอ้มูล คำอธิบาย

Well (หลุม) ตำแหนง่ของหลุมในเพลต

Fluor (สารเรอืงแสง) สารเรอืงแสงที่ตรวจจบัได้

Content (สาร) การรวมกนัของประเภทตัวอยา่งและจำนวนการจำลอง

Sample (ตัวอยา่ง) ชื่อของตัวอยา่งที่โหลดลงในตัวแกไ้ขเพลต

Melt Temp (อณุหภมูทิี่แยกสายคู่) อณุหภมูิของ Melt Peak สำหรบัแต่ละหลุม

หมายเหตุ: เฉพาะจุดทีสู่งที่สดุเพียง 2 จดุเท่านั้นที่จะปรากฏ
ในสเปรดชีตนี้

ตาราง 24 เนือ้หาสเปรดชตี Melt Curve
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การปรับข้อมูล Melt Curve
หากตอ้งการปรบัขอ้มลู Melt Curve

u ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n คลิกและลากแถบขีดจำกัดในแผนภมูิ Melt Peak เพื่อรวมหรอืไมร่วมค่าจดุสงูสดุในการวเิคราะห์ขอ้มูล

n เลือก Positive (คา่เปน็บวก) ในเมนแูบบเลื่อนลง Peaks (ค่าจดุสงูสดุ) เพื่อแสดงขอ้มูลสเปรดชีตสำหรบั
คา่จดุสงูสุดที่อยู่เหนือเสน้ขีดจำกดัอณุหภมูทิี่แยกสายคู่ หรอืเลือก Negative (คา่เป็นลบ) เพื่อดูข้อมลูสเ
ปรดชีตสำหรบัคา่จดุสงูสดุที่อยู่ใต้เสน้ขีดจำกดัอณุหภมูทิี่แยกสายคู่

n เปิดหนา้ต่าง Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) เพื่อเปลีย่นสขีองการติดตามในแผนภมูิ Melt Curve แ
ละ Melt Peak

n เลือกหมายเลขใน Step Number Selector (ตัวเลือกหมายเลขขัน้ตอน) เพื่อดูขอ้มลู Melt Curve ที่ขั้นต
อนอืน่ในโปรโตคอล รายการจะแสดงขัน้ตอนมากกว่าหนึง่ขั้นตอน ถา้โปรโตคอลรวมเพลตที่อา่นในขั้น
ตอน Melt Curve มากกว่าหนึง่ขัน้ตอน

n เลือกหลมุในตัวเลอืกหลุมเพื่อมุ่งเนน้ไปที่ชุดยอ่ยของขอ้มูล

n เลือกกลุ่มหลมุเพื่อดแูละวเิคราะห์สว่นยอ่ยของหลมุในเพลต เลือกกลุ่มหลมุแตล่ะกลุ่มด้วยชื่อในเมนแูบบ
เลื่อนลง Well Group (กลุ่มหลมุ) ในแถบเครื่องมอื
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แทบ็ข้อมลู Melt Curve
แท็บข้อมลู Melt Curve จะแสดงขอ้มูลจากแท็บ Melt Curve ในสเปรดชีตหลายแผ่น ซึง่รวมถงึ Melt Peak ทัง้หม
ดสำหรบัแต่ละการติดตาม มตีัวเลือกสเปรดชีตสีต่ัวเลอืกเพื่อดูขอ้มลู Melt Curve

n Melt Peaks แสดงขอ้มลูทั้งหมด รวมถงึ Melt Peak ทัง้หมดสำหรับแต่ละการติดตาม ซึง่เปน็มมุมองเริม่ต้น

n Plate (เพลต) แสดงมุมมองของขอ้มูลและสารของแต่ละหลมุในเพลต

n RFU แสดงปรมิาณ RFU ที่อณุหภมูแิต่ละสำหรบัแต่ละหลุม

n -d(RFU)/dT แสดงอตัราการเปลี่ยนแปลงที่เปน็ลบใน RFU เมื่ออณุหภมูิ (T) เปลีย่นแปลง โดยเป็นพลอ็ตรเีกร
สชันแรกสำหรบัแต่ละหลมุในเพลต

เลือกแต่ละสเปรดชีตจากรายการแบบเลื่อนลงที่อยู่ใต้แท็บข้อมลู Melt Curve

สเปรดชตี Melt Peak
แผ่นงาน Melt Peak แสดงข้อมลู Melt Curve ทั้งหมด

ตาราง 25 ในหนา้ 189 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในแผ่นงานการเลือกปฏบิตัิของสเปรดชีต Melt Peak
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แทบ็ขอ้มูล Melt Curve

ขอ้มูล คำอธบิาย

Well (หลมุ) ตำแหน่งของหลมุในเพลต

Fluor (สารเรืองแสง) สารเรืองแสงที่ตรวจจบัได้

Content (สาร) ประเภทสารตวัอยา่งได้ถูกทำรายการไวใ้นหน้าตา่ง Plate Editor (ตัวแก้ไ
ขเพลต)

Target (เป้าหมาย) เป้าหมายในการเพิม่ปริมาณ (ยนี)

Sample (ตัวอยา่ง) ชื่อสารตัวอยา่งได้ถกูทำรายการไว้ในหน้าต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพ
ลต)

Melt Temperature (อณุหภูมหิลอมล
ะลาย)

อุณหภูมิหลอมละลายของสารแต่ละประเภท ได้ถกูทำรายการไว้เป็นหนึ่ง
พีค (สูงสุด) ตอ่แถวในแผ่นงาน

Peak Height (ความสูงของพคี) Height of the peak (ความสูงของพคี)

Begin Temperature (อุณหภูมิเริม่ต้
น)

อุณหภูมิเริม่ต้นของพีค

End Temperature (อุณหภูมิสิน้สุด) อุณหภูมิสิน้สุดของพคี

ตาราง 25 เนือ้หาในแผ่นงาน Melt Peak

สเปรดชตีเพลต
แผ่นงานเพลตแสดงขอ้มูล Melt Curve ในรูปแบบเพลต

หมายเหตุ: หาต้องการปรบัพีคตามความต้องการของซอฟต์แวร์ ใหป้รบัเสน้เกณฑใ์นแผนภมูิ Melt Peak ที่แ
ท็บ Melt Curve

ตาราง 26 ในหนา้ 190 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในแผ่นงานการเลือกปฏบิตัิของสเปรดชีตเพลต
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ขอ้มูล คำอธิบาย

Content (สาร) การรวมประเภทตวัอยา่ง (จำเป็น) และการจำลอง # (ไมจ่ำเป็น)

Sample (ตัวอยา่ง) คำอธิบายตัวอย่าง

Peak 1 Melt Peak อนัดับหนึ่ง (สูงสดุ)

Peak 2 Melt Peak อนัดับสอง (รองมา)

ตาราง 26 เนือ้หาในแผ่นงานเพลต

สเปรดชตี RFU
สเปรดชตี RFU แสดงการเรอืงแสงสำหรบัแต่ละหลุมในแต่ละรอบทีไ่ดร้ับระหว่างที่ทำ Melt Curve

ตาราง 27 กำหนดข้อมลูที่จะแสดงในสเปรดชีต RFU

ขอ้มูล คำอธิบาย

Well number (หมายเลขหลุม) (A1, A2, A3,
A4, A5)

ตำแหน่งของหลุมในเพลตสำหรับหลมุทีโ่หลด

Temperature (อณุหภูมิ) อณุหภูมหิลอมละลายของเป้าหมายที่เพิม่ปรมิาณขึน้
โดยพล็อตเป็นหนึ่งหลมุตอ่หนึ่งแถว และหลายหลุมสำ
หรับหลายผลติภัณฑ์ในหลุมเดียวกัน

ตาราง 27 เนือ้หาในสเปรดชีต RFU
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แทบ็ขอ้มูล Melt Curve

สเปรดชตี -d(RFU)/dT
แผ่นงาน -d(RFU)/dT— แสดงอตัราการเปลี่ยนแปลงที่เปน็ลบใน RFU เมือ่อณุหภูมิ (T) เปลีย่นแปลง

ตาราง 28 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในแผ่นงาน -d(RFU)/dT

ขอ้มูล คำอธิบาย

Well number (หมายเลขหลุม) (A1, A2, A3,
A4, A5)

ตำแหน่งของหลุมในเพลตสำหรับหลุมที่โหลด

Temperature -d(RFU)/dT อตัราการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลบใน RFU เมือ่อณุหภมูิ (T) เปลีย่นแ
ปลง

ตาราง 28 เนือ้หาในแผ่นงาน -d(RFU)/dT
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แทบ็ End Point (จดุสิน้สดุ)
เปิดแท็บ End Point (จุดสิน้สดุ) เพื่อวิเคราะห์หนว่ยสารเรอืงแสงสมัพัทธส์ดุท้าย (RFU) สำหรบัหลุมตัวอย่าง ซอฟ
ต์แวรจ์ะเปรยีบเทียบระดับ RFU สำหรบัหลุมที่มตีัวอย่างที่ไม่ทราบทีม่ากบัระดบั RFU สำหรบัหลุมที่มตีัวอย่างควบ
คมุผลลบ และ "บอกคา่" ตัวอยา่งที่ไมท่ราบที่มาว่าเปน็บวกหรอืลบ ตัวอยา่งที่เปน็บวกมีคา่ RFU ที่มากกว่าคา่ RFU
เฉลี่ยของตัวอย่างควบคุมผลลบบวกด้วยคา่ Cut Off

ในการวิเคราะหข์้อมลูจดุสิน้สดุ เพลตจะต้องมตีัวอยา่งควบคมุผลลบ ไมเ่ช่นนั้นซอฟต์แวรจ์ะไมส่ามารถบอกคา่ได้
เรยีกใช้หนึง่ในโปรโตคอลสองประเภทนี้

n เรยีกใช้โปรโตคอล Quantification (การหาปรมิาณ) ตั้งคา่โปรโตคอลมาตรฐาน หลังจากเสรจ็สิน้การทดสอ
บ ให้เปดิหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ปรบัการตั้งค่าการวิเคราะห์ข้อมลูในแท็บ
Quantification (การหาปรมิาณ) แลว้คลกิแท็บ End Point (จุดสิน้สดุ) เพื่อเลือกรอบจดุสิน้สดุ

n เรยีกใช้โปรโตคอล End Point Only (จุดสิน้สดุเท่านั้น) โหลดโปรโตคอล End Point Only (จุดสิน้สดุเท่านัน้)
ในแท็บ Plate (เพลต) ของหนา้ต่าง Run Setup (เรยีกใช้การตั้งค่า) เลือกหรอืสรา้งเพลต และเริ่มทำการทดส
อบ

แท็บ End Point (จุดสิน้สดุ) แสดงคา่ RFU โดยเฉลี่ยเพื่อประเมนิว่าเป้าหมายมกีารเพิ่มปริมาณจากรอบลา่สดุ (สิ้น
สดุ) หรอืไม่ ใช้ขอ้มลูเหล่านีเ้พื่อพิจารณาว่ามลีำดับเปา้หมายเฉพาะ (บวก) ในตวัอย่างหรอืไม่ เปา้หมายที่เป็นบวก
มคี่า RFU สูงกว่าระดับ Cut Off ที่คณุกำหนด

เคลด็ลับ: หากต้องการสรา้งโปรโตคอลจดุสิน้สดุ ใหเ้ปิดแท็บ Protocol (โปรโตคอล) (หนา้ต่าง Run Setup (เ
รยีกใช้การทดสอบ)) และเลือก Run (การทดสอบ) > End Point Only Run (การทดสอบที่จดุสิน้สดุเท่านั้น)
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แทบ็ End Point (จดุสิ้นสุด)

เมือ่การดำเนินการเสรจ็สิน้ ไฟล์ขอ้มูลจะเปิดขึน้ที่แท็บ End Point (จุดสิน้สดุ) ซึง่ ประกอบด้วยหัวขอ้ตา่ง ๆ ต่อไป
นี้

n Settings (การตั้งค่า) ปรบัการตั้งคา่การวิเคราะหข์้อมลู

n Results (ผลลัพธ์) แสดงผลลพัธท์ันทีหลงัจากที่คณุปรบัการตั้งค่า

n Well Selector (ตวัเลือกหลมุ) เลอืกหลุมที่มขี้อมลูจดุสิน้สดุที่คุณต้องการแสดง

n RFU spreadsheet (สเปรดชีต RFU) แสดง RFU ที่รวบรวมไว้ในหลุมที่เลือก

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 เฉลี่ยสำหรับหลมุที่มีตัวอยา่งควบ
คมุผลลบ

n Cut Off Value (คา่ Cut Off) — คำนวณโดยการเพิ่มความคลาดเคลือ่น (คา่ RFU หรอื Percentage of
Range (คา่รอ้ยละของช่วง) ทีแ่สดงใน Settings (การตัง้คา่)) และคา่เฉลีย่ของตัวอยา่งควบคมุผลลบ ตัวอยา่
งที่มีคา่ RFU ที่มากกว่าคา่ Cut Off จะเรยีกว่า “ผลบวก” วิธปีรบัคา่ Cut Off ให้เปลีย่นแปลงค่า RFU หรอื
Percentage of Range (ค่ารอ้ยละของช่วง)

คา่ Cut Off จะคำนวณโดยใช้สตูรนี้:

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

เลือกความคลาดเคลือ่นโดยวธิีการหนึง่ในวิธกีารเหลา่นี้:

n RFUs (คา่เริ่มต้น) — เลือกวิธนีีเ้พื่อใช้ค่า RFU สมับรูณ์สำหรบัความคลาดเคลื่อน คา่ความคลาดเคลื่อนของ
คา่ RFU ต่ำสดุ คอื 2 ค่าสงูสดุคือคา่สมับรูณข์องค่า RFU สงูสดุที่ลบด้วยคา่สมับูรณข์องคา่ RFU ต่ำสดุ ค่าคว
ามคลาดเคลื่อนของค่า RFU เริม่ต้น คอื 10% ของชว่งคา่ RFU ทั้งหมด

n คา่รอ้ยละของช่วง — เลือกวิธนีี้เพือ่ใช้คา่ร้อยละของช่วงคา่ RFU สำหรบัความคลาดเคลื่อน คา่ร้อยละของช่
วงต่ำสดุ คือ 1% ค่ารอ้ยละของช่วงสงูสดุ คือ 99% คา่ร้อยละของช่วงเริม่ต้น คอื 10%
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การปรับการวเิคราะห์ขอ้มูลจดุสิ้นสุด
วิธกีารปรบัขอ้มูลในแทบ็ End Point (จดุสิ้นสดุ)

u ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n เลือกสารเรอืงแสงจากรายการแบบเลือ่นลง

n เลือก End Cycle (รอบสิน้สดุ) เป็นค่า Average (เฉลีย่) เพื่อกำหนดจำนวนรอบที่จะคำนวณ RFU จดุสิ้
นสดุเฉลี่ย

n เลือก RFU เพือ่ดูข้อมลูในหนว่ยสารเรอืงแสงสมัพัทธ์

n เลือก Percentage of Range (คา่รอ้ยละของชว่ง) เพื่อดูขอ้มูลเป็นเปอรเ์ซน็ต์ของช่วง RFU

n เลือกหลมุในตัวเลอืกหลุมเพื่อมุ่งเนน้ไปที่ชุดยอ่ยของขอ้มูล

n เลือกกลุ่มหลมุเพื่อดแูละวเิคราะห์สว่นยอ่ยของหลมุในเพลต เลือกกลุ่มหลมุแตล่ะกลุ่มด้วยชื่อในเมนแูบบ
เลื่อนลง Well Group (กลุ่มหลมุ) ในแถบเครื่องมอื

สเปรดชตี RFU สำหรับ End Point Analysis (การวิเคราะห์จุดสิ้นสุด)
ตาราง 29 กำหนดข้อมลูที่จะแสดงในแผ่นงาน RFU ในแท็บ End Point (จุดสิน้สดุ)

ขอ้มูล คำอธิบาย

Well (หลมุ) ตำแหนง่ของหลุมในเพลต

Fluor (สารเรืองแสง) สารเรอืงแสงที่ตรวจจบัได้

Content (สาร) การรวมกันของประเภทตวัอยา่งกับ Replicate # (การจำลอง #)

End RFU (RFU สิน้สุด) RFU ทีร่อบจุดสิน้สุด

Call (บอก) ค่าบวกหรือค่าลบ โดยตวัอยา่งที่เป็นบวกมีค่า RFU ทีม่ากกว่า RFU เฉลี่ยของตัวอ
ยา่งควบคุมผลลบบวกด้วย Cut Off Value (ค่า Cut Off)

Sample (ตัวอยา่ง) ชือ่ตวัอยา่งทีโ่หลดไว้ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

ตาราง 29 เนือ้หาแผ่นงาน End Point (จดุสิน้สดุ)
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แทบ็ Allelic Discrimination (การแยกอลัลีล)

แทบ็ Allelic Discrimination (การแยกอัลลีล)
แท็บ Allelic Discrimination (การแยกอลัลีล) กำหนดจโีนไทป์ลงในหลมุที่มีตัวอยา่งที่ไมท่ราบที่มา ใช้ข้อมลูเหล่า
นีเ้พื่อระบตุัวอย่างทีม่ีจโีนไทป์ทีแ่ตกต่างกัน ไดแ้ก่ Allele 1 (อลัลีล 1), Allele 2 (อัลลลี 2), Heterozygote (เฮเทอโ
รไซโกต), No Call (no amplification) (ไม่บอกค่า (ไมม่กีารเพิ่มปริมาณ)) หรอื Undetermined (ระบไุม่ได้)้

หมายเหตุ: ข้อมลูสำหรบัการแยกอลัลลีต้องมาจากการใช้เทคนิคมลัติเพลก็ซท์ี่มสีารเรอืงแสงอย่างน้อยสองช
นดิ สารเรอืงแสงแต่ละชนิดจะเป็นตัวระบหุนึง่อลัลีลในทุกตัวอยา่ง

การวิเคราะห์ด้วยการแยกอลัลีลจำเป็นต้องมีสารในหลุมต่อไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย

n สารเรอืงแสงสองชนิดในแต่ละหลุม

n ตัวอยา่ง NTC (ไม่มกีารควบคุมเทมเพลต) สำหรบัการวเิคราะห์ขอ้มลูที่ดีที่สดุ

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx มีสีต่ัวเลอืกในการที่จะดขู้อมลูการแยกอลัลีล ดังนี้

n Allelic Discrimination chart (แผนภมูกิารแยกอัลลีล) — แสดงข้อมลูในกราฟ RFU สำหรบัอลัลลี 1/อลัลีล2
แต่ละจุดในกราฟแสดงข้อมลูจากสารเรอืงแสงทั้งสองชนดิในหนึ่งหลมุ คุณสามารถสลบัระหว่างพิกดัคาร์ทเีซี
ยนกบัพิกดัเชิงขัว้ได้โดยเลือกและเคลยีรช์่องทำเครือ่งหมายพกิัดเชิงขัว้ Cartesian Coordinates (พิกดัคาร์
ทีเซยีน) แสดง RFU สำหรบัอลัลีล 1 บนแกน x และ RFU สำหรบัอลัลีล 2 บนแกน y Polar Coordinates (พกิั
ดเชิงขั้ว) แสดงมมุบนแกน x และระยะหา่งของ RFU บนแกน y จากต้นกำเนดิ (ค่ามธัยฐานของ NTC ทั้งหม
ด)

n Well spreadsheet (สเปรดชีทของหลมุ) แสดงข้อมลูการแยกอลัลลีที่เกบ็รวบรวมไวใ้นแต่หลุมของเพลต
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n Well selector (ตัวเลอืกหลุม) เลือกหลุมที่มขี้อมลูอลัลีลทีคุ่ณต้องการแสดง

n แผง Selected Fluorophores (สารเรอืงแสงที่เลือก) เปลีย่นปา้ยกำกบัแกน x และแกน y ในแผนภูมิ Allelic
Discrimination (การแยกอลัลนี) วงรอบทีจ่ะทำการวิเคราะห์ และกำหนดว่าจะแสดงแผนที่การบอกค่าหรอืไม่

การปรับข้อมูลสำหรับการแยกอัลลลี
ซอฟต์แวรจ์ะกำหนดจีโนไทปใ์ห้กบัหลุมที่มตีัวอย่างที่ไม่ทราบทีม่าโดยอตัโนมตัิตามตำแหน่งของ NTC และมมุแล
ะระยะห่างของจดุขอ้มลูที่ไม่รทราบจาก NTC

วิธกีารปรบัขอ้มูลการแยกอลัลลี

u ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n หากต้องการแสดงพกิัดเชงิขัว้ ให้เลอืกช่องทำเครือ่งหมายในแผนภมูิ Allelic Discrimination (การแยก
อลัลนี)

n หากต้องการดูสารเรอืงแสงอืน่ ให้เลอืกจากรายการแบบเลื่อนลงในแผงควบคมุ Selected
Fluorophores (สารเรืองแสงทีเ่ลอืก)

n หากต้องการเปลี่ยนการบอก ใหล้ากผ่านจดุข้อมลูแผนภมูิ Allelic Discrimination (การแยกอลัลนี) และเ
ลือกตัวเลือกในรายการ Selected Wells (หลุมที่เลือก):

o Allele 1 (อลัลลี 1)

o Allele 2 (อลัลลี 1)

o Heterozygote (เฮเทอโรไซโกต)

o Undetermined (ระบุไมไ่ด้)

o No Call (ไมม่ีการบอก)

o Auto Call (การบอกอตัโนมตัิ)

เคลด็ลับ: เลือก Auto Call (บอกอตัโนมัติ) เพื่อกลับไปใช้คา่การบอกเริ่มต้น
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แทบ็ Allelic Discrimination (การแยกอลัลีล)

ตวัเลือกเมนแูผนภมูิ
นอกเหนอืไปจากตัวเลือกเมนูคลิกขวาทั่วไปสำหรบัแผนภมูิ (โปรดดรูายการเมนคูลิกขวาโดยทั่วไปสำหรับแผนภูมิ ใ
นหน้า 166) ตาราง 30 จะแสดงรายการตัวเลอืกเมนทูี่มอียในแผนภูมิ Allelic Discrimination (การแยกอลัลนี)

ตัวเลอืกเมนู Function (ฟังก์ชนั)

Zoom (ซมู) โฟกสัมุมมองแผนภมูิไปยงัพื้นที่ทีเ่ลือก (โดยคลิกและลากเคอร์เซอร์ในแผน
ภมูิ)

เคลด็ลบั: ในการเรียกคืนการซูมเพือ่แสดงจดุข้อมลูทั้งหมด ให้คลกิข
วาและเลือก Set Scale to Default (ตั้งค่าการปรบัขนาดไปที่ค่าเริ่มต้
น)

Well (หลมุ) สำหรบัหลุมทีเ่ลือก มีตัวเลือกคือ แสดงเฉพาะหลุมน้, ลบหลุมนีอ้อกจากมมุม
อง ตัง้ค่าสสีำหรับการตดิตามนี้ หรือไม่รวมหลุมนี้ในการวิเคราะห์

Selected Wells (หลมุทีเ่ลือก) สำหรบัหลุมทีเ่ลือก (เลือกโดยคลิกและลากเคอรเ์ซอรใ์นแผนภมูิ) มีตวัเลอืก
คือ แสดงเฉพาะหลุมเหล่านี้ ลบหลมุเหลา่นีอ้อกจากมมุมอง ตัง้ค่าสีสำหรับก
ารตดิตามเหล่านี้ หรือไมร่วมหลุมเหล่านี้ในการวเิคราะห์

ตาราง 30 ตัวเลือกเมนแูผนภมูิการแยกอลัลีลขวาและซ้าย

สเปรดชตีการแยกอัลลีล
ตาราง 31 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในแผ่นงานการแยกอลัลลี

ขอ้มูล คำอธิบาย

Well (หลมุ) ตำแหนง่ของหลุมในเพลต

Sample (ตัวอยา่ง) คำอธิบายชื่อตัวอยา่ง

Call (บอก) ลกัษณะของอลัลีล รวมถงึอัลลีล1 อตัโนมัติ, อลัลีล 2, เฮเทอโรไซโกต, No
Call (ไม่มกีารบอก) หรือระบุไม่ได้

Type (ชนิด) Auto (อัตโนมตัิ) หรือ Manual (แบบแมนนวล) จะอธิบายถึงวธิีการบอก อัตโ
นมตัิจะหมายถึงวา่ ซอฟต์แวร์เลอืกการบอก Manual จะหมายถึงวา่ ผู้ใชเ้ลือ
กการบอก

RFU1 RFU สำหรบั Allele1

RFU2 RFU สำหรบั Allele2

ตาราง 31 เนือ้หาแผ่นงานการแยกอลัลีล
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แทบ็มมุมองข้อมลูที่กำหนดเอง
แท็บ Custom Data View (มุมมองขอ้มูลที่กำหนดเอง) แสดงบานหนา้ต่างหลายบานพรอ้มกนัในรูปแบบที่ปรับแต่ง
ได้

รายการแบบเลือ่นลง Load a Preset View (โหลดมมุมองที่กำหนดไวล้่วงหนา้) มตีัวเลอืกเทมเพลตรปูแบบการแส
ดงที่หลากหลาย มุมมองเริม่ต้นที่แสดงจะขึน้อยู่กบัไฟลท์ี่กำลงัวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น หากมีขอ้มูล Melt Curve มมุ
มองเริม่ต้น Amp+Melt จะปรากฏขึ้น
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แทบ็มุมมองขอ้มูลทีก่ำหนดเอง

การสร้างมุมมองข้อมูลที่กำหนดเอง
หากตอ้งการสรา้งมุมมองขอ้มลูที่กำหนดเอง

u ทำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้:

n เลือกมมุมองที่กำหนดไวล้่าวงหนา้จากรายการแบบเลื่อนลง

n เลือกมมุมองแผนภูมอิืน่จากรายการแบบเลื่อนลงที่อยูด่้านบนของแต่ละบานหนา้ต่าง

n เปลีย่นจำนวนแถวและคอลมันใ์นแท็บ

n เปลีย่นขนาดของแต่ละบานหนา้ต่าง ลากแถบที่ด้านนอกของแต่ละบานหนา้ต่าง

คลิก Save as Preset (บันทึกเป็นคา่ทีก่ำหนดไว้ลว่งหนา้) เพื่อบนัทกึมมุมองที่ปรับแต่งเปน็เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่
วงหนา้ คลิก Manage Presets (จัดการค่าที่กำหนดไว้ล่วงหนา้) เพือ่ลบ เปลีย่นชื่อ หรอืคืนค่ามมุมองที่กำหนดไวล้่
วงหนา้ที่มีอยู่
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แทบ็ QC
ใช้แท็บ QC เพือ่เขา้ถงึคุณภาพของขอ้มูลที่ทำงานโดยขึ้นกบักฎที่ระบไุว้ในแทบ็ QC

ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ใหต้ัวเลือกสีข่้อสำหรบัการดูขอ้มูล QC:

n แผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปรมิาณ) — แสดง RFU สำหรบัแต่ละหลุมในทกุรอบ การติดตามแต่ละครัง้
ในแผนภูมแิสดงข้อมลูจากสารเรอืงแสงเดี่ยวในหนึง่หลมุ

n ตารางกฎ QC— จะแสดงกฎ QC ที่มีและการตั้งคา่ที่ระบุกฎแต่ละข้อ กฎ QC ที่ใช้จะแสดงเป็นเครือ่งหมายถู
ก

n Well selector (ตัวเลือกหลมุ) — จะเลอืกหลุมที่มขี้อมลูสารเรืองแสงทีคุ่ณต้องการแสดง

n บานหนา้ต่างสรปุกฎ QC— แสดงกฎ QC ที่เลือกและหลมุทีไ่ฮไลท์ซึ่งไม่เปน็ไปตามกฎ

การเปลี่ยนเกณฑ์การควบคมุคณุภาพ
หากตอ้งการเปลีย่นเกณฑก์ารควบคมุคณุภาพ

u เลือกหรอืเคลยีรช์่องทำเครือ่งหมาย Use (ใช้) เพื่อบังคับใช้หรอืยกเว้นกฎในการควบคุมคุณภาพ

การตดัหลุมที่ไม่ผ่านการควบคมุคุณภาพออก
ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx แสดงหลุมที่ไมผ่่านเกณฑก์ารควบคมุคุณภาพในคอลมัน์ Results (ผลลัพธ์) ในตา
รางกฎการควบคมุคณุภาพและในบานหนา้ต่างสรุป

วิธกีารตัดหลมุทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารควบคุมคณุภาพออก

u เลือก Exclude Wells (ตัดหลุมออก) สำหรบัแต่ละหลุมที่ต้องการตัดออก
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แทบ็ Run Information (เรียกใชข้้อมูล)

แทบ็ Run Information (เรยีกใชข้้อมลู)
แท็บ Run Information (เรยีกใช้ข้อมลู) จะแสดงโปรโตคอลและข้อมลูอืน่ ๆ เกี่ยวกบัแต่ละการทดสอบ ใช้แทบ็นีเ้พื่
อดำเนินการดังต่อไปนี้

n ดูโปรโตคอล

n ปอ้นหรือแกไ้ขบนัทึกเกีย่วกบัการทดสอบ

n ปอ้นหรือแกไ้ข ID หรือบาร์โค้ดสำหรับการทดสอบ

n ดูเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ระหว่างทำการทดสอบ ใช้ข้อความเหล่านี้เพื่อชว่ยแกไ้ขปญัหาในการทดสอบ

เคลด็ลับ: คลกิขวาที่ Protocol (โปรโตคอล) เพือ่คดัลอก สง่ออก หรือปริน้ท์ คลกิขวาที่ Notes (บนัทึก),
ID/Bar Code (ID/บารโ์ค้ด) หรือบานหนา้ต่างอืน่ ๆ เพื่อ ตัด คัดลอก วาง ลบ หรือเลอืกขอ้ความ
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รายงานการวเิคราะห์ข้อมลู
กล่องโต้ตอบการรายงานแสดงผลขอ้มลูเกีย่วกบัไฟลข์้อมลูปจัจบุันในหนา้ต่าง Data Analysis Melt Study (การศึ
กษาการหลอมละลาย) ในการเปดิรายงาน ใหเ้ลอืก Tools (เครือ่งมอื) > Reports (รายงาน)

กล่องโต้ตอบ Report (รายงาน) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

n เมนูและแถบเครือ่งมอื — ใหต้ัวเลือกในการกำหนดรปูแบบ บันทึก และพิมพ์รายงานหรือเทมเพลต

n รายการตัวเลอืก (ด้านซ้ายบนของกล่องโต้ตอบ) — ใหต้ัวเลือกในการแสดงผลรายงาน

n บานหนา้ต่างตัวเลอืก (ด้านซ้ายล่างของกล่องข้อความ) — แสดงกล่องข้อความซึง่คณุสามารถใสข่้อมลูเกีย่ว
กบัตัวเลอืกที่เลอืก

n บานหนา้ต่างแสดงตัวอยา่ง (ดา้นขวาของกลอ่งโต้ตอบ) — แสดงตัวอย่างของรายงานปัจจุบนั
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รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูล

ประเภทรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 32 แสดงรายการตัวเลือกทั้งหมดที่พรอ้มใช้งานสำหรบัรายงานการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยขึน้อยู่กบัชนิดของ
ข้อมลูในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)

ประเภท ตัวเลอืก คำอธิบาย

Header (หวัขอ้)

ชื่อเรื่อง คำบรรยาย และโลโก้สำหรับรายงา
น

Report Information (ข้อมลูรายงา
น)

วนัที่ทำการทดสอบ ชื่อผู้ใช้ ชื่อไฟลข์้อมูล เ
ส้นทางไฟลข์้อมูล และกลุม่ของหลมุทีเ่ลือก

Audit Information (ข้อมลูการตรวจ
สอบ)

ขอ้มลูเสรมิที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ ซึ่ง
รวมถงึลายเซ็น

Notes (บนัทกึ) บันทกึเกีย่วกับรายงานขอ้มลู

Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ)

Run Information (ข้อมูลการเรียกใ
ช้)

วนัที่ทำการทดสอบ ชื่อผู้ใช้ ชื่อไฟลข์้อมูล เ
ส้นทางไฟลข์้อมูล และกลุม่ของหลมุทีเ่ลือก

Protocol (โปรโตคอล) มุมมองขอ้ความของขั้นตอนและตัวเลือกโปร
โตคอล

Plate Display (การแสดงเพลต) มุมมองเพลตของข้อมูลในแต่ละหลมุของเพล
ต

Quantification (การหาปรมิาณ)

Analysis Settings (การตั้งค่าการวิเ
คราะห์)

หมายเลขขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู โหมดการวเิ
คราะห์ และวธิีการลบพืน้ฐาน

Amplification Chart (แผนภูมกิารเ
พิ่มปริมาณ)

แผนภมูิการเพิ่มปริมาณสำหรับำการทดสอบ
ที่มขีอ้มลูการหาปริมาณ

Standard Curve Chart (แผนภูมเิส้
นโค้งมาตรฐาน)

แผนภมูิเส้นโค้งมาตรฐาน

Data (ข้อมูล) สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

ตาราง 32 ประเภทรายงานรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูในรายการตัวเลือก
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ประเภท ตัวเลอืก คำอธิบาย

Gene Expression (การแสดงออกของยนี) — แผนภูมแิท่ง

Analysis Settings (การตั้งค่าการวิเ
คราะห์)

โหมดการวเิคราะห์ ข้อมลูแผนภมูิ ตวัเลอืกก
ารปรับขนาด และขอ้ผิดพลาดของแผนภูมิ

Chart (แผนภูมิ) สำเนาแผนภมูิแทง่

Target Names (ชื่อเป้าหมาย) แผนภมูิของชือ่เป้าหมาย

Sample Names (ชื่อตวัอยา่ง) แผนภมูิของชือ่ตวัอยา่ง

Data (ข้อมูล) สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

Target Stability (ความคงตัวของเป้
าหมาย)

แผนภมูิแสดงค่าความคงตวัของเป้าหมาย

Gene Expression (การแสดงออกของยนี) — คลสัเตอรแ์กรมและแผนภาพกระจาย

Analysis Settings (การตั้งค่าการวิเ
คราะห์)

การตัง้ค่าสำหรับแผนภูมแิต่ละประเภท

Chart (แผนภูมิ) สำเนาแผนภมูิ

Data (ข้อมูล) สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละเป้า
หมาย

Melt Curve (เสน้โค้งอณุหภมูทิี่แยกสายคู่)

Analysis Settings (การตั้งค่าการวิเ
คราะห์)

การตัง้ค่าหมายเลขขั้นตอนอุณหภูมิทีแ่ยกส
ายคูแ่ละแถบขดีจำกดั

Melt Curve Chart (แผนภูมิ Melt
Curve)

แผนภมูิ Melt curve

Melt Peak Chart (แผนภูมิ Melt
Peak)

แผนภมูิ Melt peak

Data (ข้อมูล) สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

Allelic Discrimination (การแยกอลัลีล)

Analysis Settings (การตั้งค่าการวิเ
คราะห์)

แสดงสารเรืองแสง วงรอบ และดูแผนทีก่ารบ
อกค่า
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ประเภท ตัวเลอืก คำอธิบาย

Allelic Discrimination Chart (แผน
ภูมกิารแยกอลัลีล)

สำเนาแผนภมูิการแยกอัลลีล

Data (ข้อมูล) สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

End Point (จดุสิน้สดุ)

Analysis Settings (การตั้งค่าการวิเ
คราะห์)

สารเรืองแสง หยุดวงรอบไปทีค่่าเฉลี่ย โหมด
ค่า RFU ต่ำสุด ค่า RFU สูงสุด และค่า Cut
Off

Data (ข้อมูล) สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

QC Parameters (พารามเิตอรก์ารควบคุมคุณภาพ)

Data (ข้อมูล) สเปรดชีตทีแ่สดงรายการพารามิเตอร์สำหรั
บกฏการควบคุมคุณภาพแต่ละกฎ

ตาราง 32 ประเภทรายงานรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูในรายการตัวเลือก (ตอ่)
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การสร้างรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
คณุสามารถบนัทึกเค้าโครงของรายงานให้เปน็เทมเพลต ซึง่คณุสามารถนำกลับมาใช้งานกบัรายงานที่คลา้ยคลงึกั
นได้

วิธกีารสรา้งรายงานการวเิคราะห์ขอ้มลู

1 ทำการปรับสารที่อยูใ่นหลุมครั้งสดุท้าย หลมุทีเ่ลอืก แผนภมูิ และใบงานในหนา้ต่างการวิเคราะห์ข้อมลูกอ่นที่
จะจดัทำรายงาน

2 เลือกเครือ่งมือ > รายงานในแถบเมนู Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล) เพือ่เปดิกล่องโต้ตอบ Report (รา
ยงาน)

3 เลือกตัวเลือกที่คณุต้องการใสไ่ว้ในรายงาน รายงานจะเปิดขึน้โดยตัวเลือกเริ่มต้นที่เลือกไว้ เลอืกหรอืลา้งช่อ
งทำเครือ่งหมายเพือ่เปลี่ยนทั้งหมวดหมูห่รอืตัวเลอืกต่าง ๆ ภายในหมวดหมู่

หมายเหตุ: ข้อมลูที่ปรากฏในรายงานจะขึน้อยู่กบัการเลือกปัจจุบนัภายในแท็บของหนา้ต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ตัวอยา่งเช่น การคำนวณเชิงปรมิาณอาจไมม่ีเสน้โคง้มาตรฐาน และขอ้
มลูเหลา่นี้จงึไมป่รากฏในหน้าต่างการวิเคราะหข์้อมลูหรือในรายงานข้อมลู

4 เปลีย่นลำดับของหมวดหมูแ่ละรายการในรายงาน ลากตัวเลือกไปยงัตำแหนง่สมัพทัธ์ สามารถจดัเรยีงรายกา
รใหมภ่ายในหมวดหมูท่ี่รายการนั้นอยูเ่ท่านัน้

5 (ไมบ่ังคบั) ในหนา้ต่าง Report Options (ตัวเลือกรายงาน) ให้ปอ้นขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัตัวเลอืกทีเ่ลอืก

n เลือกสว่นย่อยของข้อมลูที่จะแสดงในรายงาน

n เลือกการตั้งค่าเฉพาะสำหรบัตัวเลอืกทีเ่ลอืก

n เปลีย่นขอ้ความเพือ่แสดงตัวเลอืกทีเ่ลอืก

6 คลิก Update Report (อัปเดตรายงาน) เพื่ออปัเดต Report Preview (รายงานตัวอย่าง) เมือ่มกีารเปลีย่นแปล
งใดๆ

7 พิมพ์หรือบนัทึกรายงาน คลกิปุ่ม Print Report (พิมพ์รายงาน) ในแถบเครื่องมอืเพือ่พิมพร์ายงานปัจจุบนั เลือ
ก File (ไฟล์) > Save (บนัทึก) เพื่อบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF (ไฟล์ Adobe Acrobat Reader) และเ
ลือกตำแหนง่ที่จะบันทึกไฟล์ เลือก File (ไฟล์) > Save As (บนัทึกเป็น) เพื่อบันทึกรายงานด้วยชื่อใหมห่รอืใ
นตำแหนง่ใหม่

8 (ไมบ่ังคบั) สรา้งเทมเพลตรายงานที่มขีอ้มลูที่คุณต้องการ หากต้องการบนัทึกการตั้งคา่รายงานปัจจุบนัในเท
มเพลต ใหเ้ลือก Template (เทมเพลต) > Save (บนัทกึ) หรือ Save As (บนัทึกเปน็) จากนัน้ให้โหลดเทมเพล
ตรายงานเมือ่คุณตอ้งการสรา้งรายงานใหม่ในครัง้ต่อไป
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รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูล

การสร้างรายงานกลุม่หลุม
วิธสีรา้งรายงานกลุม่หลมุ

1 เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Well Group Reports (รายงานกลุ่มหลมุ) ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเครา
ะหข์้อมลู)

2 ในกลอ่งโต้ตอบWell Group Reports (รายงานกลุ่มหลมุ) ให้เลอืกกลุ่มช่อง ขัน้ตอนการเพิ่มปรมิาณ และขั้น
ตอนการหลอมทีต่้องการเพิ่มลงในรายงาน

3 ปอ้นพาธหรอืไปที่โฟลเดอรป์ลายทางที่ต้องการใหบ้ันทึกรายงานไว้

4 (ไมบ่ังคบั) เลือก Choose a Report Template (เลือกเทมเพลตรายงาน) และไปที่โฟลเดอรไ์ฟล์เทมเพลต

5 (ไมบ่ังคบั) เลือก Open Destination Folder (เปดิโฟลเดอรป์ลายทาง) เพื่อเปิดโฟลเดอร์ และดูรายงานหลงัจ
ากทีส่รา้งรายงานแล้ว

6 คลิก Create Reports (สร้างรายงาน)
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บท 11 การวเิคราะหก์ารแสดงออกของยีน
คณุสามารถใช้ซอฟต์แวร์ CFX Manager™ Dx เพือ่ทำการทดสอบการแสดงออกของยีนเพื่อปรับความแตกต่างสั
มพัทธใ์นความเขม้ข้นเป้าหมายของตัวอยา่งให้เปน็บรรทัดฐานโดยใช้การควบคุมที่มคีุณภาพอยา่งเขม้งวดในปฏิ
กริยิาของคุณได้ โดยปกติแลว้ จะใช้ระดับการแสดงออกสำหรบัยนีอา้งองิอยา่งนอ้ยหนึ่งยีนในการปรับระดับการแ
สดงออกของยนีที่สนใจให้เป็นบรรทดัฐาน ยนีอา้งองิจะคำนึงถงึความแตกต่างในการโหลดหรอืตัวแปรอืน่ ๆ ที่แส
ดงในแต่ละตัวอยา่ง และระดับการแสดงออกของตัวอย่างเหล่านัน้ไมค่วรได้รบัผลกระทบในระบบชีวภาพที่กำลังศึ
กษาอยู่

เลือกแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู)เพื่อประเมิ
นความแตกต่างสมัพัทธร์ะหวา่งปฏกิริยิา PCR ในหลมุสองหลมุขึน้ไป ตัวอยา่งเช่น คณุสามารถประเมนิจำนวนสมั
พัทธข์องจโีนมไวรัสหรอืจำนวนสมัพัทธข์องลำดับพันธกุรรมที่มกีารถา่ยโอนในปฏกิริยิา PCR ได้ การศึกษาการแ
สดงออกของยนีที่นิยมใช้มากที่สดุ คอืการเปรียบเทียบความเขม้ข้นของ cDNA ในปฏกิริยิามากกว่าหนึง่ปฏกิิรยิา เ
พื่อประมาณระดับภาวะปกติของ messenger RNA

ซอฟต์แวรจ์ะคำนวณระดับการแสดงออกสมัพัทธข์องเปา้หมายด้วยสถานการณใ์ดสถานการณ์หนึง่ต่อไปนี้

n ระดับการแสดงออกสัมพัทธ์ของลำดบัพันธกุรรมเป้าหมาย (เปา้หมาย 1) เทยีบกับเป้าหมายอืน่ (เป้าหมาย 2)
ตัวอยา่งเช่น จำนวนยนีหนึง่ยนีทีส่ัมพันธก์บัยนีอีกหนึ่งยีนภายใต้การควบคุมตัวแปรสำหรบัตัวอย่างแบบเดีย
วกนั

n ระดับการแสดงออกสัมพัทธ์ของลำดบัพันธกุรรมเป้าหมายหนึง่ในหนึง่ตัวอย่างเทียบกับเป้าหมายเดียวกนัภาย
ใต้การควบคมุตัวแปรสำหรบัตัวอย่างที่ต่างกัน ตัวอย่างเชน่ ปรมิาณสมัพทัธข์องยีนหนึง่ยีนเมือ่เทียบกบัตัวมนั
เองภายใต้สภาวะเวลา ภมูิศาสตร์ หรือการพัฒนาที่แตกต่างกนั

การตั้งค่าเพลตสำหรับการวเิคราะห์การแสดงออกของยีน
วิธกีารดำเนนิการวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนี สารในหลมุต้องมดีังต่อไปนี้

n อย่างน้อยสองเปา้หมาย— สองเป้าหมายทีแ่สดงถงึยีนที่เพิ่มปรมิาณขึ้นที่แตกต่างกนัหรอืลำดับในตัวอย่างข
องคณุ

n อย่างน้อยหนึง่เป้าหมายอา้งองิ — อยา่งนอ้ยหนึง่เปา้หมายต้องเปน็เปา้หมายอา้งองิสำหรับการแสดงออกบรร
ทัดฐาน กำหนดเป้าหมายอา้งองิทั้งหมดในหนา้ต่าง Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) เพื่อวิเครา
ะหข์้อมลูในโหมด Normalized Expression (การแสดงออกที่เปน็บรรทัดฐาน) (ΔΔCq) การทดสอบทีไ่มม่กีา
รอา้งองิต้องวิเคราะหโ์ดยใช้โหมด Relative Expression mode (การแสดงออกที่เปน็บรรทดัฐานสมัพัทธ์)
(ΔCq)
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บท 11 การวเิคราะห์การแสดงออกของยนี

n ตัวอยา่งทั่วไป— ปฏกิิรยิาของคณุต้องมีตัวอย่างทั่วไป (ตอ้งมอีย่างน้อยสองตัวอยา่ง) เพื่อดูขอ้มลูที่พล็อตไว้
ในแท็บ (Gene Expression) การแสดงออกของยนี ตัวอย่างเหล่านีค้วรแสดงการควบคมุหรอืเงื่อนไขที่แตก
ต่างกนัสำหรบัแต่ละลำดับเป้าหมายของคณุ กำหนดตัวอยา่งควบคมุ (ตัวเลอืก) ในหนา้ต่าง Experiment
Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) หากไมเ่ลือกตัวควบคมุ ซอฟต์แวรจ์ะใช้ Cq ต่ำสดุเป็นตัวควบคมุ

ข้อกำหนดสำหรบัการตั้งคา่ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ใน Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) จะขึ้นอ
ยูก่ับว่าสารในปฏกิริยิาเป็น singleplex PCR ที่มฟีลูออโรฟอรช์นดิหนึง่ในปฏกิริยิา หรอื multiplex PCR ที่มฟีลอู
อโรฟอรม์ากกว่าหนึง่ชนิดในปฏกิิรยิา

การตั้งค่าเพลตที่แนะนำ
หากการตั้งค่าเพลตของขอ้มูลไฟล์ไมป่ระกอบด้วยข้อมลูที่จำเปน็สำหรบัการวเิคราะห์และมกีารเลือกแท็บ Gene
Expression (การแสดงออกของยนี) ช่องว่างที่มกัมแีผนภูมแิท่งแสดงอยู่จะมดี้วยคำแนะนำในการปอ้นข้อมลูนี้ สำ
หรบัการแสดงออกของยนีที่เป็นบรรทัดฐาน ให้ดำเนนิการขั้นตอนต่อไปนี้:

1 กำหนดชื่อ Target (เป้าหมาย) และ Sample (ตัวอย่าง) โดยใช้สิง่ใดสิง่หนึ่งต่อไปนี้:

n Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) — เปิดหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)

n Replace Plate File (แทนที่ไฟลเ์พลต) — เปดิเบราว์เซอร์ Select Plate (เลอืกเพลต) ซึ่งคุณสามารถไ
ปยังไฟล์เพลตที่บันทึกไว้กอ่นหน้านีเ้พื่อแทนที่ด้วยรปูแบบเพลตปัจจุบนั

n Replace PrimePCR File (แทนที่ไฟล์ PrimePCR)— เปิดกลอ่งโต้ตอบ Select PrimePCR File (เลือ
กไฟล์ PrimePCR) ซึง่คณุสามารถค้นหาไฟลท์ดสอบ PrimePCR™ และนำไปใชก้ับรปูแบบเพลตได้

2 เลือกอย่างน้อยหนึง่เปา้หมายอา้งองิรายการและตัวอย่างควบคุมโดยใช้กล่องโต้ตอบ Experiment Settings
(การตั้งคา่การทดสอบ)

หากเค้าโครงเพลตมีขอ้มลูเป้าหมายและตัวอยา่งแลว้ จำเปน็ต้องใช้เฉพาะขั้นตอนที่สองเท่านัน้และจะเนน้เป็
นสสีม้ ขั้นตอนนี้ตอ้งเสรจ็สิน้กอ่นที่การวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนีทีเ่ปน็บรรทัดฐานจะเกดิขึน้ได้

หมายเหตุ: ข้อมลูสำหรบั คลสัเตอรแ์กรมและแผนภาพกระจาย จะปรากฏเฉพาะเมือ่เปน็ไปตามข้อกำหน
ดทั้งหมดสำหรบัการแสดงออกของยนีที่เป็นบรรทัดฐานภายใต้ Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) สำหรบั
Gene Expression Analysis (การวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนี)
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แผนภูมิการแสดงออกของยนี

แผนภมูิการแสดงออกของยนี
ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx แสดงขอ้มูลการแสดงออกของยนีในหลายมมุมอง ตาราง 33 แสดงรายการตัวเลอืก
ที่มอียู่ในซอฟต์แวร์

Button (ปุ่ม) Name (ชือ่) Function (ฟังกช์ัน)

แผนภมูิแทง่ แสดงขอ้มูลการแสดงออกของยนีทีเ่ป็นบรรทดัฐา
นในรูปแบบแผนภูมิแทง่

คลัสเตอร์แกรม แสดงขอ้มูลการแสดงออกของยนีทีเ่ป็นบรรทดัฐา
นในลำดับชั้นตามระดับความคล้ายคลึงกนัของกา
รแสดงออกสำหรบัเป้าหมายและตวัอยา่งต่างๆ

แผนภาพกระจาย แสดงการแสดงออกของยนีทีเ่ป็นบรรทดัฐานของเ
ป้าหมายสำหรับตัวอย่างควบคุมเทียบกับตวัอยา่ง
ทดสอบ

ผลลพัธ์ สรุปขอ้มูลจากแผนภูมทิั้งหมด

ตาราง 33 ตัวเลือกแผนภมูกิารแสดงออกของยนี
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แผนภมูิแท่ง

การแสดงออกสมัพัทธ์ของเปา้หมายจะแสดงในมมุมองสองแบบดงันี้

n แผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) จะแสดงข้อมลู PCR แบบเรยีลไทมใ์นรูปแบบใดรปูแบบ
หนึง่ดังต่อไปนี้

o ΔΔCq—การแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐานสมัพทัธท์ี่คำนวณโดยใช้ตัวอยา่งควบคมุและเปา้หมายอา้งองิ

o ΔCq—ปรมิาณสมัพทัธข์องยีนเป้าหมายในตัวอยา่งที่สมัพันธ์กบัตัวอย่างควบคุม

n แผ่นงาน— แสดงแผ่นงานของขอ้มลูการแสดงออกของยนี

เคลด็ลับ: คลกิขวาที่แผนภมูิหรอืแผ่นงานใดๆ เพื่อดูตัวเลอืก เลอืก View/Edit Plate (ดู/แก้ไขเพลต) จา
กเมนเูลื่อนลง Plate Setup (ตัง้คา่เพลต) เพื่อเปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) แลว้เปลีย่นเนือ้หาหลมุ
ในเพลตดังกล่าว

เคลด็ลับ: เลือก Sort (จัดเรยีง) จากเมนคูลกิขวาเพื่อจัดเรียงลำดับชื่อเปา้หมายและตัวอย่างในแผนภมูิ
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การแสดงออกของยนีที่เปน็บรรทัดฐาน

ในการทำข้อมลูให้เปน็บรรทัดฐาน ให้ใช้ระดับการแสดงออกที่วัดได้ของยนีอา้งองิอย่างน้อยหนึง่รายการเป็นตัวคู
ณปรบับรรทัดฐาน ยนีอา้งองิคอืเป้าหมายที่ไมไ่ด้รบัการควบคุมในระบบชีวภาพที่กำลงัศกึษา เช่น actin, GAPDH
หรอื tubulin

หากตอ้งการตัง้ค่าการวเิคราะห์การแสดงออกของยนีที่เป็นบรรทดัฐาน (ΔΔCq)

1 ให้เปดิไฟล์ขอ้มูล (.pcrd extension)

2 ตรวจสอบข้อมลูในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) ของหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มูล)
ทำการปรับข้อมลู เช่น การเปลี่ยนขดีจำกดัและโหมดการวิเคราะห์

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 ซอฟต์แวร์ CFX
Manager Dx จะปรับให้ปรมิาณสมัพัทธข์องยนีทั้งหมดเปน็บรรทัดฐานต่อการปรมิาณการควบคมุ ซึ่งตั้งไว้ที่
1

b เลือกแท็บ Target (เปา้หมาย) และเลือกยีนอา้งองิ การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนจำเปน็ต้องใช้การ
อา้งองิหนึง่รายการในบรรดาเปา้หมายภายในตัวอย่างของคณุ

6 เลือกการแสดงออกทีเ่ปน็มาตรฐาน (ΔΔC q ) หากยังไมไ่ดเ้ลือก แล้วดูระดับการแสดงออกในแท็บ Gene
Expression (การแสดงออกของยนี)

Relative Quantity (ปรมิาณสัมพทัธ์)

ตามคำนิยามแลว้ ขอ้มูลปรมิาณสมัพัทธ์ (ΔCq) ยงัไมไ่ด้กำหนดเป็นบรรทัดฐาน วิธกีารนีจ้ะใช้เพื่อหาลำดับตัวอยา่
งที่ไม่มยีนีอา้งองิ (เป้าหมาย) โดยทั่วไปแล้ว ผู้วิจยัจะมัน่ใจเกีย่วกบัหนึง่ในขอ้พจิารณาดังต่อไปนีเ้มื่อตั้งค่าการทด
สอบ

n ตัวอยา่งแต่ละตัวมจีำนวนเทมเพลตเท่ากัน อาจจะมีมวล RNA และ cDNA ในเทมเพลตแต่ละชุดเท่ากนัดว้ย

n คา่ความแปรปรวนในปรมิาณตัวอย่างชวีภาพที่โหลดจะถกูกำหนดเปน็บรรทัดฐานหลังการทดสอบด้วยวิธกีารวิ
เคราะหข์้อมลูภายนอกซอฟต์แวร์ ตัวอยา่งเช่น ผู้วิจยัอาจเลอืกที่จะแบ่งค่าปรมิาณสมัพัทธด์้วยตัวคูณปรบับรรทั
ดฐาน อาจเป็นมวลของกรดนวิคลีอกิสำหรบัแต่ละเป้าหมาย หรอืเป็นจำนวนเซลล์จากแหล่งที่แยกกรดนวิคลีอกิ
ออกมา

วิธทีำการวิเคราะห์ Relative Quantity (ปรมิาณสัมพัทธ์) (ΔCq)

u ในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ให้เลือก Relative Quantity (ปรมิาณสมัพัทธ์) (ΔCq) จา
กรายการแบบเลื่อนลงในบานหนา้ต่างด้านขวา

เคลด็ลับ: วิธเีปรยีบเทียบผลลพัธก์บัขอ้มลูจากการทดสอบการแสดงออกของยนีอืน่ๆ ใหเ้ปิดการศึกษายี
นอืน่หรอืเพิม่ไฟลข์้อมลูไปยังการศกึษายนีที่มีอยูแ่ล้ว
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การเรียงลำดับข้อมูลเปา้หมายและตัวอยา่ง
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มใีห้ใช้งานบนแผนภูมกิารแสดงออกของยีนเท่านั้น

โดยคา่เริม่ต้น รายชื่อเป้าหมายและตัวอยา่ง จะปรากฏตามลำดับตัวอกัษร ใขก้ล่องโต้ตอบ Sort (จัดเรยีง) เพื่อจดัเ
รยีงหนา้จอตามลำดับอักษรแบบยอ้นกลับ หรอืเพือ่ยา้ยคำๆ หนึง่ไปยังตำแหนง่อื่นในรายชื่อด้วยตนเอง

หากตอ้งการจดัเรยีง ขอ้มูลเปา้หมายและขอ้มูลตวัอยา่ง

1 จาก เมนคูลกิขวาของแผนภมูิ เลือก Sort (จัดเรยีง)

กล่องโต้ตอบการจัดเรยีงแผนภมูกิารแสดงออกของยนีจะปรากฏขึน้

2 ในกลอ่งโต้ตอบ คลิก Z-A เพื่อจัดเรียงรยการตามลำดับตัวอักษร

3 หากต้องการย้ายคำด้วยตนเอง ให้เลอืกแลว้คลกิปุม่ที่เหมาะสมระหว่างแผนภูมิ ดังนี้

n คลิกลูกศร Up (ขึน้) หรอื Down (ลง) เพื่อย้ายคำที่เลือกไปยงัตำแหนง่หนึง่ๆ

n คลิกลูกศรบนแถบ Up (ขึน้) หรือ Down (ลง) เพื่อยา้ยคำที่เลอืกไปยังตำแหนง่บนสดุหรอืล่างสุดของราย
ชื่อ

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

การปรับข้อมูลการแสดงออกของยนี
หลงัจากเลอืกโหมดวิเคราะห์สำหรบัการแสดงออกที่เป็นบรรทดัฐาน (∆∆Cq) หรอืปรมิาณสัมพัทธ์ (∆Cq) แล้ว ให้ป
รบัขอ้มูลที่คุณดูในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) โดยเปลีย่นตัวเลือกการตั้งค่าที่ด้านขวาของแ
ผนภมูิ

เคลด็ลับ: คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกขอ้มลู Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ในกลอ่งโต้ตอบ User
Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้้) ได้ (ดู การตั้งค่าพารามเิตอร์ไฟล์ขอ้มลูการแสดงออกของยนีเริ่มตน้ ในหน้า
69)
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Graph Data (ขอ้มูลกราฟ)

ตั้งค่าแกน y เปน็ระยะเชงิเสน้เพื่อเปิดใช้ตัวเลอืกขอ้มูลกราฟ ตัวเลือกข้อมลูกราฟช่วยใหคุ้ณสามารถนำเสนอขอ้มู
ลในกราฟโดยใชต้ัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ต่อไปนี้

n Relative to control(เปรยีบเทยีบกับตัวควบคมุ) กราฟข้อมลูที่แกนมรีะยะจาก 0 ถงึ 1 หากคุณกำหนดตัวควบ
คมุในการทำงานของคุณ ให้เลอืกตัวเลอืกนีเ้พื่อแสดงภาพการแสดงออกมากขึน้และการแสดงออกลดลงของเ
ปา้หมายไดอ้ย่างรวดเรว็

n Relative to zero (เปรยีบเทียบกบัค่าศนูย์) กราฟขอ้มูลที่มจีุดเริม่ต้นที่ศนูย์

Control Sample (ตวัอยา่งควบคมุ)

ใช้เมนูแบบเลือ่นลงของ Control Sample (ตวัอย่างควบคุม) เพื่อเลือกตัวอย่าง ซึง่จะใช้เพื่อทำให้ Relative
Quantity (จำนวนสมัพัทธ์) เปน็ปกติ

การตั้งคา่แผนภมูิ

ตัวเลือกต่อไปนี้ (อธบิายดา้นล่าง) จะปรากฏขึน้เมือ่ทำเครือ่งหมายในช่อง Show Chart Settings (แสดงการตั้งคา่
แผนภมูิ): X-Axis (แกน X), Y-Axis (แกน Y), Scaling (การปรบัขนาด), Error Type (ประเภทข้อผิดพลาด) และ
Chart Error Multiplier (ตัวคูณขอ้ผิดพลาดของแผนภูมิ)

ตัวเลือกแกน X

ตัวเลือกแกน x ชว่ยใหคุ้ณสามารถเลือกข้อมลูแกน x ของแผนภูมกิารแสดงออกของยีนได้

n Target (เป้าหมาย) เขียนกราฟชื่อเป้าหมายบนแกน x

n Sample (ตัวอยา่ง) เขียนกราฟชื่อตัวอย่างบนแกน x

ตัวเลือกแกน Y

ตัวเลือกแกน Y ทำให้คณุสามารถแสดงแผนภมูกิารแสดงออกของยนีได้ในสามระดับ:

n เสน้ตรง— เลือกตัวเลือกนีเ้พือ่แสดงระยะเชงิเสน้

เคลด็ลับ: การกำหนดให้แกน Y เป็นเสน้ตรงจะเปดิใช้งานรายการ Graph Data (ขอ้มลูกราฟ) แบบเลื่อ
นลง ซึง่คณุสามารถเลือกข้อมลูกราฟที่สมัพนัธก์บัตัวควบคุมหรอืสมัพันธก์ับค่าศนูย์ได้

n Log 2— เลือกตัวเลือกนี้เพือ่ประเมนิตัวอย่างในช่วงไดนามกิที่กว้าง

n Log 10— เลอืกตัวเลอืกนีเ้พื่อประเมินตัวอยา่งในช่วงไดนามกิที่กวา้งมาก

ตัวเลือกการปรบัขนาด

เลือก Normalized Gene Expression (การแสดงออกของยนีทีเ่ปน็บรรทัดฐาน) (ΔΔCq) และตั้ง Control (ตัวอยา่
งควบคุม) เป็น None เพื่อเปิดใชง้านตัวเลือกการปรบัขนาดในแผนภูมกิารแสดงออกของยีน เลอืกหนึ่งในตัวเลือก
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การปรบัขนาดเหล่านี้เพือ่คำนวณและนำเสนอข้อมลูของคณุในลักษณะทีเ่หมาะสมกบัรูปแบบในการเรยีกใช้ของคุ
ณที่สดุ

n Unscaled (ไมป่รบัขนาด) นำเสนอการแสดงออกของยีนที่เปน็บรรทัดฐานที่ไมม่กีารปรบัขนาด

n Highest (สูงสุด) ปรบัขนาดการแสดงออกของยนีที่เปน็บรรทัดฐานสำหรบัแต่ละเปา้หมายโดยแบง่ระดับการแ
สดงออกของแต่ละตัวอยา่งด้วยระดับการแสดงออกสงูสดุในทุกตัวอย่าง

ตัวเลือกการปรบัขนาดนีใ้ช้สตูรการปรับขนาดให้สงูที่สดุ

n Lowest (ตำ่สดุ) ปรบัขนาดการแสดงออกของยีนที่เปน็บรรทัดฐานสำหรบัแต่ละเปา้หมายโดยแบง่ระดบัการแ
สดงออกของแต่ละตัวอยา่งด้วยระดับการแสดงออกต่ำสดุในทุกตัวอย่าง

ตัวเลือกการปรบัขนาดนีใ้ช้สตูรการปรับขนาดให้ต่ำที่สดุ

n Average (เฉลี่ย) ปรบัขนาดการแสดงออกของยนีทีเ่ปน็บรรทัดฐานสำหรับแต่ละเป้าหมายโดยแบง่ระดับการ
แสดงออกของแต่ละตัวอยา่งด้วยค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของระดับการแสดงออกสำหรบัทุกตัวอยา่ง

ตัวเลือกการปรบัขนาดนีใ้ช้สตูรการปรับขนาดเปน็คา่เฉลีย่

Error Type (ประเภทขอ้ผดิพลาด)

เลือกตัวเลือกสำหรบัประเภทของการคำนวณข้อผิดพลาด (แถบข้อผิดพลาด) ในแผนภูมิ Gene Expression (การ
แสดงออกของยนี)

n Standard error of the mean (ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลีย่) (คา่เริม่ต้น)

n Standard deviation (คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน)

Chart Error Bar Multiplier (ตัวคณูแถบขอ้ผดิพลาดของแผนภมูิ)

เลือกตัวคณูสำหรบัแถบข้อผิดพลาดของแผนภมูิใน Gene Expression (การแสดงออกของยนี) เลอืกหนึง่ในจำน
วนเต็มเหล่านี้
+/- 1 (คา่เริม่ต้น), 2, หรอื 3 ชนดิของตัวคณูจะเปลี่ยนแปลงไปเมือ่คุณเลอืกประเภทข้อผดิพลาด

n SEM สำหรบัขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ย

n Std Dev สำหรบัคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

การตัง้คา่การทดสอบ
เคลด็ลับ: กลอ่งโต้ตอบนีม้อียู่ใน Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) ด้วยเช่นกัน โปรดดขู้อมลูเพิ่มเติมที่การเปลีย่
นการตั้งค่าการทดสอบ ในหนา้ 123

ในกลอ่งโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) คณุสามารถดูหรอืเปลี่ยนแปลงรายการในเป้าหมา
ยหรอืตัวอย่าง เลือกยีนอา้งองิ เลือกตัวควบคมุ หรือตั้งค่ากลุ่มการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่จะทำการวิเครา
ะหห์ากมีการเพิ่มกลุม่ทางชีวภาพลงในหลุม
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วิธกีารเปดิกลอ่งโต้ตอบ Experiment Settings (การตัง้คา่การทดสอบ)

u ในแท็บ Bar Chart (เขียนกราฟแผนภมูแิท่ง) ใหค้ลิก Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) ทีด่้านล่
างของบานหน้าต่างดา้นขวา

กล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) จะปรากฏขึน้และแสดงแท็บ Targets (เป้าหมา
ย)

เมือ่ต้องการปรบัการตัง้คา่ Targets (เปา้หมาย)

u ในแท็บ Targets (เปา้หมาย) ใหท้ำสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้

n หากต้องการเลอืกใหเ้ป้าหมายเปน็ขอ้มลูอา้งองิสำหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูการแสดงออกของยนี ให้เลือ
กชื่อนัน้ในคอลมัน์ Reference (อา้งองิ)

n หากต้องการเปลี่ยนสขีองเปา้หมาย ใหค้ลกิที่ชอ่งนัน้ในคอลัมน์ Color (สี) และเปลี่ยนสใีนกล่องโต้ตอบ
Color (สี) ที่ปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนสจีะปรากฏขึ้นในแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)

n หากต้องการใชค้่าประสิทธิภาพที่กำหนดกอ่นหนา้นี้ ใหเ้คลยีรช์่องทำเครือ่งหมายของเปา้หมายในคอลั
มน์ Auto Efficiency (ประสทิธภิาพโดยอตัโนมตัิ) และปอ้นตวัเลขสำหรบัเปอรเ์ซ็นต์ประสทิธภิาพของเป้
าหมาย

ซอฟต์แวรจ์ะคำนวณประสทิธภิาพเชิงเปรียบเทียบของเปา้หมายโดยใช้ Auto Efficiency (ประสทิธิภาพ
โดยอตัโนมตัิ) หากข้อมลูสำหรบัเปา้หมายมเีส้นโค้งมาตรฐาน
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หากตอ้งการปรบัการตั้งคา่ Sample (ตวัอยา่ง)

u ในแท็บ Samples (ตวัอย่างและกลุม่ชีวภาพ) ให้ทำสิง่ใดสิง่หนึ่งต่อไปนี้

n หากต้องการเลอืกใหต้ัวอย่างเป็นตัวควบคมุสำหรบัการวิเคราะห์ข้อมลูการแสดงออกของยีน ใหเ้ลือกชื่อ
นัน้ในคอลัมน์ Control (ควบคมุ)

n หากต้องการเปลี่ยนสขีองตัวอย่าง ให้คลิกที่ช่องนัน้ในคอลัมน์ Color (สี) และเปลีย่นสใีนกลอ่งโต้ตอบ
Color (สี) ที่ปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนสจีะปรากฏขึ้นในแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)

n หากต้องการแสดงตัวอยา่งในแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ให้เลือกในคอลัมน์
Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

n หากต้องการลบตัวอย่างออกจาก Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ใหเ้คลียรใ์นคอลัมน์
Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

เคลด็ลับ: ข้อมลูตัวอยา่ง จะยงัคงอยู่ในตาราง Results (ผลลัพธ์)

วิธกีารเปลีย่นแปลงการเลอืก Biological Set Analysis Options (ตวัเลอืกการวิเคราะหช์ุดชวีภาพ)

u หากคุณกำหนดชุดชีวภาพอย่างน้อยหนึง่ชุดให้กบัหลุมในเพลต (โปรดดูการกำหนดชีวภาพให้กับหลมุ ในหน้า
117) รายการ Biological Set Analysis Options (ตัวเลอืกการวเิคราะห์ชดุชีวภาพ) จะปรากฏขึน้ในกล่องโต้
ตอบ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกได้ตามต้องการ

n Target vs. Sample (เป้าหมายเทียบกบัตัวอยา่ง) ใช้เฉพาะชื่อตัวอย่างหลุมเท่านัน้ในการคำนวณการ
แสดงออกของยนี

n Target vs. Sample (เป้าหมายเทียบกบัชุดชีวภาพ) ใช้เพียงชือ่ชดุชีวภาพเท่านั้นในการคำนวณ

n Target vs. Sample_Biological Set (เปา้หมายเทียบกับตัวอย่าง_ชุดชีวภาพ) ชื่อตัวอย่างและชื่อชุด
ชีวภาพจะรวมเป็นชื่อเดียวที่ใช้ในการคำนวณ

n Target vs. Biological Set_Sample (เปา้หมายเทียบกับชุดชีวภาพ_ตัวอยา่ง) ชื่อชุดชีวภาพและชื่อ
ตัวอยา่งจะรวมเป็นชื่อเดียวที่ใช้ในการคำนวณ

วิธกีารตัดประเภทตัวอยา่งออกจากการคำนวณการวิเคราะห์

u เลือกช่องทำเครือ่งหมายนัน้ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตัง้คา่การทดสอบ)

หมายเหตุ: ซึ่งจะตัดตัวควบคมุและ/หรอืมาตรฐานออกจากการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน
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คา่ความคงตวัของเป้าหมาย
คา่ความคงตัวของเปา้หมายจะคำนวณเมือ่มกีารใช้ยีนอา้งองิตั้งแต่หนึง่ตัวขึน้ไป CFX Manager Dx ซอฟต์แวรจ์ะ
คำนวณพารามเิตอรค์ณุภาพสองตัวสำหรับยีนอา้งองิ:

n สมัประสทิธิก์ารแปรผัน (CV) ของปรมิาณสมัพัทธข์องยีนอา้งองิ ค่า CV ที่ต่ำที่สดุหมายถงึความคงตัวที่
สงูขึ้น

n ค่า M (M) คือการวดัความคงตัวการแสดงออกของยีนอา้งองิ

คา่ CV และ M ที่แนะนำจะแสดงที่ด้านลา่งกล่องโต้ตอบ Stability Value (คา่ความคงตัว)

วิธดีคู่าความคงตัวของเปา้หมาย

u ในแท็บ Gene Expression Bar Chart (แผนภมูแิท่งการแสดงออกของยนี) ให้คลิก Target Stability Value
(คา่ความคงตัวของเป้าหมาย) ที่ด้านล่างของบานหนา้ต่างด้านขวา

กล่องโต้ตอบ Stability Value (คา่ความคงตัว) จะปรากฏขึน้

ตวัเลือกเมนคูลกิขวา
คลิกขวาที่แผนภมูกิารแสดงออกของยนีเพือ่เลอืกรายการที่แสดงในตาราง 34

Item (รายการ) Function (ฟังก์ชนั)

Copy (คดัลอก) คัดลอกแผนภมูิไปยงัคลิปบอร์ด

Save Image As (บนัทึกรูปภาพเป็
น)

บันทึกแผนภูมเิป็นไฟล์รูปภาพ ตั้งค่าความละเอยีดและขนาดของรปูภาพ จา
กนั้นเลอืกประเภทไฟล์ (PNG, GIF, JPG, TIF, หรือ BMP)

Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) เลอืกการตัง้ค่าหนา้กระดาษสำหรบัพิมพ์

Print (พิมพ์) พมิพแ์ผนภมูิ

Set Scale to Default (ตั้งค่าการป
รับขนาดไปทีค่่าเริม่ตน้)

Show All (แสดงทัง้หมด) จะแสดงข้อมลูทั้งหมดในแผนภูมิแท่ง Scroll Bar
(แถบเลื่อนหน้าจอ) จะแสดงแถบเลื่อนหน้าจอหากมีตวัอยา่งทีจ่ะแสดงมากเกิ
นไปในกรอบแผนภูมิ โดยความกวา้งของแผนภูมิแทง่จะยงัคงเท่าเดิม

การตัง้ค่าแผนภูมิ เปิดหน้าต่างการตั้งค่า เพือ่ปรับแผนภมูิ

Sort (จัดเรียง) จดัเรียงลำดับของตัวอยา่งหรือเป้าหมายทีป่รากฏบนแกน X ของแผนภูมิ

Use Corrected Std Devs (ใช้ค่าเ
บี่ยงเบนมาตรฐานที่แกไ้ข)

คำนวณแถบขอ้ผิดพลาดโดยใช้สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทีแ่ก้ไข

ตาราง 34 รายการคลกิขวาของการแสดงออกของยีน
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Item (รายการ) Function (ฟังก์ชนั)

Use Solid Bar Colors (ใชแ้ถบสทีึ
บ)

แสดงแถบสทีึบในแผนภูมิ

X–Axis Labels (ปา้ยแกน X) แสดงป้ายแกน X แนวนอนหรือทำมุม

ตาราง 34 รายการคลกิขวาของการแสดงออกของยีน (ตอ่)

สเปรดชตีข้อมูล
ตาราง 35 กำหนดข้อมลูที่จะแสดงในตารางข้อมลูการแสดงออกของยนี

หมายเหตุ: ค่าในตารางจะคำนวณตามประเภทกราฟและการตั้งค่าที่เลือกในบ้านหนา้ต่างขวามอื

ขอ้มูล คำอธบิาย

Target (เป้าหมาย) ชื่อเป้าหมาย (ยีนทีเ่พิ่มขึ้น) ทีเ่ลือกไวใ้นหนา้ตา่ง Experiment Settings (ก
ารตั้งค่าการทดสอบ)

Sample (ตัวอยา่ง) ชื่อตัวอยา่งที่เลอืกไวใ้นหน้าต่าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดส
อบ)

Ctrl ชื่อการควบคุมทีเ่ลือกไวใ้นหน้าต่าง Experiment Settings (การตัง้ค่าการท
ดสอบ)

Relative Quantity (ปริมาณสัมพัท
ธ์)หรอื
Expression (การแสดงออก)

ปริมาณสัมพทัธ์ (ΔCq) หรือการแสดงออกของยีนที่เป็นบรรทัดฐาน (ΔΔCq)
ขึ้นอยูก่ับโหมดทีเ่ลือก

ปริมาณสัมพัทธ์หรือ SEM (หรอื
SD)

ข้อผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (SEM) หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ของปริมาณสัมพัทธ์หรอืการแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐาน ขึ้นอยูก่ับตวัเลอืกที่
เลือก

Corrected Relative Quantity (ปริ
มาณสัมพทัธ์ทีแ่ก้ไข) หรือ SEM กา
รแสดงออก (หรือ SD)

การคำนวณแกไ้ข SEM หรือ SD ของปรมิาณสมัพทัธ์หรือการแสดงออกทีเ่
ป็นบรรทดัฐาน ขึน้อยู่กบัตัวเลือกทีเ่ลือก

Mean Cq (ค่าเฉลีย่ Cq) ค่าเฉลี่ยของวงจรการหาปริมาณ

Cq SEM (หรอื SD) SEM หรือ SD ของวงจรการหาปริมาณ ขึน้อยู่กบัตัวเลือกทีเ่ลือก

ตาราง 35 คำอธบิายขอ้มูลในแผน่งานในแท็บ Bar Chart (การเขียนกราฟแผนภมูิแทง่)
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ตวัเลือกการแสดงรายละเอยีด
ตาราง 36 ระบถุึงข้อมลูที่แสดงขึน้เมือ่เลือก “Show Details” (แสดงรายละเอยีด) จากเมนคูลกิขวาของแผ่นงานแผ
นภมูิแทง่

ขอ้มูล คำอธิบาย

Data Set (ชุดขอ้มูล) ขอ้มูลฟลูออโรฟอร์จากฟลูออโรฟอร์หนึ่งในไฟลข์้อมลู

Relative Quantity (ปริมาณสัมพัทธ์) ปรมิาณสมัพทัธ์ที่คำนวณของตัวอย่าง

Relative Quantity SD (SD ปริมาณสั
มพทัธ์)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคำนวณปริมาณสัมพทัธ์

Corrected Relative Quantity SD
(SD ปรมิาณสมัพทัธ์ที่แกไ้ข)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณของปริมาณสัมพทัธ์ทีแ่ก้ไข

Relative Quantity SEM (SEM ปรมิา
ณสมัพทัธ์)

ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ยของการคำนวณปริมาณสมัพทัธ์

Corrected Relative Quantity SEM
(SEM ปริมาณสัมพัทธ์ทีแ่ก้ไข)

ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ยของปริมาณสัมพทัธ์ทีแ่ก้ไข

Relative Quantity (lg) Log2 ของปริมาณสัมพทัธ์ทีใ่ช้เพือ่การวเิคราะห์เชงิสถิติ

SD RQ(lg) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสัมพัทธ์ (log2)

SEM Expression(lg) ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ยของการแสดงออก (Log2)

Unscaled Expression (การแสดงออก
ที่ไม่มกีารปรับขนาด)

Calculated unscaled expression (การแสดงออกที่ไมม่ีการปรับขนาด
ทีค่ำนวณ)

Unscaled Expression SD (SD การแ
สดงออกที่ไม่มกีารปรับขนาด)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรบัขนาด

Corrected Unscaled Expression
SD (SD การแสดงออกที่ไมม่ีการปรับข
นาดทีแ่ก้ไข)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรบัขนาด
ทีแ่ก้ไข

Unscaled Expression SEM (SEM ก
ารแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรับขนาด)

ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานทีค่ำนวณของค่าเฉลีย่ของการแสดงออกที่ไม่มกีา
รปรับขนาด

ตาราง 36 ข้อมลูในแผ่นงานแผนภมูแิท่งทีเ่ลอืก Show Details (แสดงรายละเอยีด) ไว้
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ขอ้มูล คำอธิบาย

Corrected Unscaled Expression
SEM (SEM การแสดงออกที่ไมม่ีการป
รับขนาดที่แก้ไข)

ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ยของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรบัขน
าดทีค่ำนวณ

Unscaled Expression (การแสดงออก
ที่ไม่มกีารปรับขนาด (lg))

Log2 ของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรับขนาด

SD Unscaled Expression (SD การแ
สดงออกที่ไม่มกีารปรับขนาด (lg))

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแสดงออกที่ไมม่ีการปรับขนาด (log2)

SEM Unscaled Expression (SEM ก
ารแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรับขนาด (lg))

ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ยของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรบัขน
าด (Log2)

Expression (การแสดงออก) การแสดงออกของยนีที่เปน็บรรทดัฐาน

Corrected Expression SD (SD การแ
สดงออกที่แก้ไข)

Calculated standard deviation (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณ)

Expression SEM (SEM การแสดงออ
ก)

ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ย

Corrected Expression SEM (SEM ก
ารแสดงออกทีแ่ก้ไข)

ขอ้ผิดพลาดการคำนวณมาตรฐานของค่าเฉลี่ย

Expression(lg) Log2 ของการแสดงออก (การแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐาน) ซึ่งใช้สำหรบั
การวิเคราะห์เชงิสถิติ

SD Expression(lg) (SD การแสดงออ
ก(lg))

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแสดงออก (log2)

SEM Expression(lg) ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ยของการแสดงออก (Log2)

Mean Cq (ค่าเฉลีย่ Cq) ค่าเฉลีย่ของวงจรการหาปริมาณ

Cq SD ค่าเบี่ยนเบนมาตรฐานของวงจรการหาปริมาณ

Cq SEM ขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ยของวงจรการหาปริมาณ

ตาราง 36 ข้อมลูในแผ่นงานแผนภมูแิท่งทีเ่ลอืก Show Details (แสดงรายละเอยีด) ไว้ (ต่อ)

222 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx



Clustergram (คลัสเตอรแ์กรม)

Clustergram (คลัสเตอรแ์กรม)
คลัสเตอร์แกรมแสดงข้อมลูเป้าหมายและตัวอยา่งในลำดับขั้นที่องิตามปรมิาณความเหมอืนของการแสดงออก

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกเป้าหมายอา้งองิเพื่อนำขอ้มูลที่ไมใ่ช่นพิจนส์มัพัทธม์าพลอ็ตเปน็แผนภมูิแท่ง

รปูภาพคลัสเตอรแ์กรมอธบิายนพิจนส์มัพทัธ์ของตัวอยา่งหรอืเปา้หมาย ดงันี้

n Upregulation (การเพิม่ขึน้) (สแีดง) — การแสดงออกที่สงูกว่า

n Downregulation (การลดลง) (สีเขยีวหรอืสนีำ้เงิน) การแสดงออกทีต่่ำกว่า

n ไมม่ีกฏ (สดีำ)

n ไมม่ีคา่ที่คำนวณ (สดีำที่มี X สขีาว)

ยิง่เฉดสอีอ่นมากเท่าไร การแสดงออกสมัพัทธก์ต็่างกนัมากขึน้เท่านัน้ หากสามารถคำนวณคา่ Cq มาตรฐานได้ รปู
สีเ่หลีย่มจตัุรัสจะเปน็สีดำและมตีัว X สีขาว

ที่ขอบด้านนอกของการพลอ็ตข้อมลูคอืเดนโดรแกรม ซึ่งจะระบลุำดับขั้นของการคลสัเตอร์ เป้าหมายหรอืตัวอย่าง
ที่มรีปูแบบการแสดงออกใกลเ้คียงกนั จะมกีิง่ (branch) อยู่ใกล้กนั แต่หากมรีปูแบบการแสดงออกต่างกนั กิง่กจ็ะอ
ยูห่่างกนัมากขึ้น

Settings (การตั้งค่า)
คณุสามารถตัง้คา่ตัวเลอืกต่อไปนี้

n Cluster By (รวมกลุม่โดย) เลอืกจากเปา้หมาย ตัวอยา่ง ทัง้สอง หรอืไมเ่ลือกเลย

n Size (ขนาด) ปรบัขนาดภาพและเปลีย่นระดบัการขยายแผนภมูิ

n Split Out Replicates (แยกการจำลอง) แสดงค่าสำหรบัแต่ละการจำลอง

เคลด็ลับ: คุณสามารถเปลี่ยนแบบแผนชุดสสีำหรับ แกรมคลสัเตอรแ์ละแผนภาพกระจายจากค่าเริม่ต้นสแีดง/เขยีวเป็
นแดง/นำ้เงินได้โดยเลือกตัวเลือกนีจ้ากเมนูคลิกขวาที่จดุของแผนภมูเิหล่าน

ตวัเลือกเมนคูลกิขวา
ตัวเลือกเมนูคลิกขวาสำหรบัคลสัเตอรแ์กรมมีลกัษณะเหมือนกบัตัวเลอืกของกราฟแท่ง โปรดดูตัวเลือกที่พรอ้มใช้ง
านไดท้ี่ตาราง 34 ในหน้า 219 นอกจากนี้ ใหเ้ลอืก Color Scheme (แบบแผนชุดสี) เพื่อเปลี่ยนการแสดงออกที่ลด
ลงจากคา่เริม่ต้นสแีดง/เขียวเป็นสแีดง/นำ้เงินในแผนภมูิ

สเปรดชตีข้อมูล
แผ่นงานข้อมลูจะแสดงคา่สำหรับเป้าหมาย ตัวอย่าง และการแสดงออกทีเ่ปน็บรรทัดฐาน คลกิทีช่่องทำเครือ่งหมา
ยที่อยู่ติดกบัเปา้หมายเพื่อรวมหรอืแยกขอ้มูลนั้น ๆ ออกจากพล็อต
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Scatter Plot (แผนภาพกระจาย)
แผนภาพกระจายจะแสดงการแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐานของเป้าหมายสำหรบัตัวอย่างควบคุมกบัตัวอยา่งทดสอบ เสน้ใน
แผนภาพแสดงถงึขีดจำกดัขีดจำกัดการควบคมุ จุดข้อมลูระหว่างเสน้แสดงว่าความแตกต่างในการแสดงออกของเป้าหมา
ย (ยนี) นัน้ไมส่ำคญัระหวา่งตัวอย่างทั้งสอง จดุข้อมลูทีอ่ยูน่อกเสน้จะเกนิขดีจำกดัขดีจำกดัการควบคุม และอาจเปน็จุดที่น่
าสนใจ

ภาพของแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงต่อไปนีใ้นการแสดงออกของเปา้หมายตามขดีจำกดัขดีจำกดัการควบคมุ

n Upregulation (การเพิม่ขึน้) (วงกลมสแีดง) การแสดงออกที่ค่อนข้างสูงกว่า

n Downregulation (การลดลง) (วงกลมสเีขียวหรอืสนีำ้เงนิ) การแสดงออกที่คอ่นขา้งต่ำกวา่

n No change (ไมม่กีารเปลีย่นแปลง) (วงกลมสดีำ)

คลิกและลากเสน้ขีดจำกดัเพื่อปรบัค่าขีดจำกดัขีดจำกดัการควบคมุ

Settings (การตั้งค่า)
คณุสามารถตัง้คา่ตัวเลอืกต่อไปนี้

n Control Sample (ตัวอยา่งควบคมุ)

n Experimental Sample (ตัวอยา่งทดสอบ)

n ขีดจำกดั ขดีจำกดัการควบคุม เมือ่คุณเพิ่มหรอืลดคา่ค่าการควบคมุ เสน้ขดีจำกดัในแผนภาพจะย้ายไปตามก
ารเปลี่ยนแปลง

ตวัเลือกเมนคูลกิขวา
ตัวเลือกเมนูคลิกขาสำหรบัแผนภาพกระจายจะเหมือนกบัตัวเลอืกของแผนภมูแิท่ง โปรดดูตัวเลอืกที่พรอ้มใช้งานไ
ด้ที่ตาราง 34 ในหนา้ 219 นอกจากนี้ ให้เลือก Symbol (สัญลักษณ์) เพื่อเปลี่ยนสญัลกัษณท์ี่จะใช้ในแผนภาพจาก
วงกลมเริม่ต้นให้เป็นแบบใดแบบหนึง่ต่อไปนี้

n Triangle (สามเหลีย่ม)

n Cross (กากบาท)

n Square (สี่เหลี่ยม)

n Diamond (ขา้วหลามตัด)

สเปรดชตีข้อมูล
สเปรดชตีจะแสดงคา่สำหรับเป้าหมายและการแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐานสำหรบัตัวอยา่งควบคมุและตัวอยา่งทดส
อบ นอกจากนี้ ยงัระบุว่าเปา้หมายมีการเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมือ่เทียบกบั เปา้หมายขดีจำกดัการควบคมุ คลิกที่ช่องทำ
เครือ่งหมายที่อยูต่ิดกบัเปา้หมายเพือ่รวมหรอืแยกข้อมลูนัน้ ๆ ออกจากพลอ็ต
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สเปรดชีต

สเปรดชตี
แผ่นงาน แทบ็ Results (ผลการทดสอบ) จะมแีผ่นงานที่ สรปุข้อมลูจากแผนภมูทิั้งหมด ตาราง 37 กำหนดข้อมลูทีจ่
ะแสดงในแผ่นงาน Results (ผลการทดสอบ)

ขอ้มูล คำอธบิาย

Target (เป้าหมาย) ชือ่เป้าหมาย (ยนีที่เพิม่ปริมาณขึน้)

Sample (ตัวอยา่ง) Sample Name (ชื่อตัวอยา่ง)

Mean Cq (ค่าเฉลีย่ Cq) คา่เฉลี่ยของรอบการเพิม่ปริมาณ

Mean Efficiency Corrected Cq
(คา่เฉลี่ยประสทิธิภาพทีแ่ก้ไข Cq)

คา่เฉลี่ยของรอบการเพิม่ปริมาณหลังจากปรบัค่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยา

Normalized Expression (การแส
ดงออกที่เป็นบรรทัดฐาน)

นพิจน์เป้าหมายปรับให้เป็นบรรทดัฐานกับเป้าหมายอ้างองิ (ΔΔCq)

Relative Normalized
Expression (การแสดงออกที่เป็นบ
รรทดัฐานสัมพัทธ์)

การแสดงออกบรรทดัฐานที่สมัพนัธ์กับตัวอยา่งควบคุม เรียกอกีอยา่งวา่
Fold Change (สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง)

Regulation (กฎระเบยีบ) การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทีส่ัมพนัธ์กับตวัอยา่งควบคุม

Compared to Regulation
Threshold (เมือ่เทยีบกบัขดีจำกดัก
ารควบคุม)

การแสดงออกที่มากขึน้หรือลดลงของตัวอย่างทดสอบขึน้อยูก่ับการตั้งค่าขี
ดจำกัด

ตาราง 37 ข้อมลูในแท็บ Results (ผลการทดสอบ)

หมายเหตุ: ข้อมลูสำหรบัการจำลองจะพบไดเ้ฉพาะในแผ่นงานของแท็บวิเคราะหข์้อมลูซึง่มกีารเลอืก Split
Out Replicates (แยกการจำลอง) (กล่าวคอื คลสัเตอร์แกรม) อาจมีขอ้แตกต่างระหว่างข้อมลูการแสดงออกใ
นแผ่นงานการวิเคราะห์การแสดงออกของยนีหากคุณเลอืก “ไมม่ี” เปน็ตัวอยา่งควบคมุบนแผนภมูแิท่ง
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Gene Study (การศกึษายีน)
สรา้งการศกึษายีนเพื่อเปรยีบเทียบขอ้มูลการแสดงออกของยนีจากการทดสอบ PCR แบบเรียลไทมอ์ย่างน้อยหนึง่
การทดสอบโดยใช้สารปรบัเทียบระหว่างการทดสอบเพือ่ใหเ้ป็นบรรทัดฐานระหว่างการทดสอบ สรา้งการศกึษายีน
โดยการเพิ่มขอ้มูลจากไฟล์ขอ้มูลอย่างนอ้ยหนึง่ไฟล์ (นามสกุล. pcrd) ไปยังการศกึษายนี ซอฟต์แวรจ์ะแบ่งกลุ่มไ
ฟลข์้อมลูออกเป็นไฟล์เดียว (นามสกลุ. Mgxd)

หมายเหตุ: จำนวนตัวอย่างสงูสดุที่คณุสามารถวิเคราะหใ์นการศกึษายีนจำกดัไว้ด้วยขนาดของแรมและหนว่
ยความจำเสมือนของคอมพิวเตอร์

Inter-run Calibration (การปรับเทียบระหวา่งการทดสอบ)
การปรบัเทียบระหว่างการทดสอบจะดำเนนิการโดยอตัโนมตัิในการศึกษายีนทั้งหมดสำหรบัแต่ละเปา้หมายเพื่อปรั
บความแตกต่างระหวา่งการทดสอบระหวา่งเป้าหมายที่ทำการวเิคราะห์ในการทดสอบ PCR แบบเรยีลไทม์ทีแ่ยกต่
างหาก (กล่าวคือ ไฟล์ .pcrd ที่สรา้งขึน้จากเพลตต่างๆ)

สำหรบัซอฟต์แวรท์ี่จะจดจำตัวอย่างเปน็สารปรบัเทียบระหว่างการทดสอบ ต้องรว่มใช้ชือ่เปา้หมาย ชื่อตัวอยา่งเดี
ยวกัน และหากมกีารใช้ ต้องใช้ชื่อชุดชวีภาพในทุกเพลตทีเ่ปรยีบเทียบ

หมายเหตุ: ต้องมตีัวอย่างสารปรับเทียบระหว่างการทดสอบอย่างน้อยหนึง่ตัวในการศกึษายีนสำหรบัการปรบั
เทียบระหว่างการทดสอบที่เกดิขึน้ เป้าหมายที่ไมม่ตีัวอย่างสารปรบัเทียบระหวา่งการทดสอบที่เหมาะสมจะได้
รบัการประมวลผลโดยไมม่กีารแกไ้ขในการศกึษายนี (ไมแ่นะนำ)

สารปรบัเทียบระหว่างการทดสอบสามารถใช้งานได้สองวธิี:

n ต่อเป้าหมาย— ไพรเมอร์ PCR ที่แตกต่างกนัสามารถมปีระสทิธิภาพที่แตกต่างกนั โดยคา่เริม่ต้น สารปรบัเที
ยบระหว่างการทดสอบจะนำไปใช้กบัหลุมทั้งหมดบนเพลตเดยีวกนัที่มชีื่อเป้าหมายเดียวกนั เช่น Cq สรา้งขึ้น
ด้วยการตรวจวิเคราะหเ์ดียวกนั

n การศกึษาทั้งหมด— ผูใ้ช้เลอืกสารปรบัเทียบระหวา่งการทดสอบและนำไปใช้กบัการศกึษายนีทัง้หมด

กล่องโต้ตอบ Gene Study (การศึกษายีน)
กล่องโต้ตอบ Gene Study (การศกึษายนี) ประกอบดว้ยแท็บสองแทบ็

n แท็บ Study Setup (การตั้งค่าการศกึษา) จดัการการทดสอบในการศกึษายนี

สำคัญ: การเพิ่มหรือลบไฟลข์้อมลูในการศกึษายนีจะไมม่กีารเปลี่ยนแปลงข้อมลูในไฟล์ต้นฉบับ

n แท็บ Study Analysis (การวิเคราะหก์ารศกึษา) แสดงข้อมลูการแสดงออกของยีนสำหรบัการทดสอบรว่มกนั

แท็บ Study Setup (การตัง้คา่การศกึษา)
ตาราง 38 แสดงข้อมลูที่ปรากฏในแทบ็ Study Setup (การตั้งคา่การศกึษา)
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Gene Study (การศกึษายนี)

Column Title (ชือ่คอลมัน์) คำอธิบาย

File Name (ชื่อไฟล์) ชื่อของไฟล์ขอ้มูลการทดสอบ (นามสกุล .pcrd)

File Folder (โฟลเดอร์ไฟล์) ไดเรกทอรีทีจ่ัดเกบ็ไฟล์ขอ้มลูสำหรับแตล่ะการทดสอบในการศกึษายีน

Date Created (วันทีส่ร้าง) วนัที่รวบรวมขอ้มลูการทดสอบ

Well Group Name (ชื่อกลุ่มห
ลุม)

ชื่อกลุม่หลมุที่เลอืกเมื่อมีการเพิ่มไฟล์ลงในการศึกษายนี

เคล็ดลับ: วิธีการวิเคราะห์กลุม่หลมุหนึ่งกลุ่มในการศกึษายีน คุณตอ้งเลอื
กกลุ่มหลุมในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) ก่อนที่จะนำเ
ขา้ไฟล์ขอ้มูลไปในการศึกษายนี

Step (ขั้นตอน) ขัน้ตอนโปรโตคอลทีร่วมถึงการอ่านเพลตเพื่อเก็บขอ้มูล PCR แบบเรียลไทม์

Run Type (ประเภทการทดสอ
บ)

ทั้งการทดสอบทีผู่้ใช้กำหนดหรือ PrimePCR™

Protocol Edited (แก้ไขโปรโต
คอลแล้ว)

หากเลอืก แสดงวา่โปรโตคอลที่ใชส้ำหรับการทดสอบ PrimePCR ได้รับการแ
ก้ไขแลว้

View Plate (ดูเพลต) เปิดแผนที่เพลตของเพลตที่มขี้อมูลในแตล่ะการทดสอบทีร่วมอยูใ่น Gene
Study (การศึกษายีน)

ตาราง 38 แท็บ Study Setup (การตั้งคา่การศกึษา) ในกล่องโต้ตอบ Gene Study (การศกึษายีน)

การเตรียมการศกึษายนี
วิธกีารเตรยีมการศกึษายนี

1 กอ่นนำเข้าข้อมลูลงในการศกึษายนี ให้ทำดังต่อไปนีใ้นหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู)

n ตรวจสอบว่าตัวอย่างที่บรรจสุารเดียวกนัมชีื่อเดียวกนั ในการศกึษายีน ซอฟต์แวร์จะถอืว่าหลมุทีม่ีชื่อเป้
าหมายหรอืชื่อตัวอยา่งเดียวกนัมตีัวอยา่งเดียวกนั

n ปรับค่าพื้นฐานและคา่ขดีจำกดั (Cq) ในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพข้อ
มลูในแต่ละการทดสอบ

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
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บท 11 การวเิคราะห์การแสดงออกของยนี

เคลด็ลับ: หากต้องการเพิ่มการทดสอบลงในการศกึษายนีอยา่งรวดเรว็ ใหล้ากไฟล์ขอ้มูล (นามสกุล
.pcrd) ลงในกลอ่งโต้ตอบ Study Setup (การตั้งค่าการศกึษา)

4 ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะทำการวิเคราะหเ์พื่อศึกษายีนโดยอตัโนมตัิเมือ่คุณเพิม่ไฟลข์้อมลู เลือกแท็บ
Study Setup (การตั้งค่าการศกึษา) เพื่อดูผลลัพธ์

วิธกีารลบการทดสอบออกจากการศกึษายนี

u เลือกไฟล์อยา่งนอ้ยหนึ่งไฟล์ในรายการและคลิก Remove (ลบ)

วิธกีารเพิม่บนัทึกเกีย่วกบัการศกึษายนี

u ปอ้นบนัทกึเกีย่วกับไฟล์และการวเิคราะห์ในกล่องข้อความ Notes (บนัทึก)

แท็บ Study Analysis (การวเิคราะห์การศึกษา)
แท็บ Study Analysis (การวิเคราะหก์ารศกึษา) จะแสดงข้อมลูจาการทดสอบทั้งหมดในการศกึษายีน ตัวเลอืกการ
วิเคราะหข์้อมลูการแสดงออกของยีนจะเหมือนกบัไฟลข์้อมลูเดี่ยว ขอ้ยกเว้น

n สำหรบัแผนภมูแิท่ง คา่การปรบัเทียบระหว่างการทดสอบ (หากคำนวณ) จะปรากฏขึ้นเมือ่คุณคลกิการปรบัเที
ยบระหว่างการทดสอบ

หมายเหตุ: เฉพาะประเภทตัวอยา่งต่อไปนีท้ี่สามารถใช้เป็นสารปรบัเทียบระหว่างการทดสอบได้

o Unknown (ไมท่ราบ)

o Standard (มาตรฐาน)

o Positive Control (การควบคมุค่าบวก)

Negative control (ตัวอยา่งควบคมุค่าลบ) ไมม่กีารควบคมุเทมเพลต (NTC) และไม่มตีัวอยางการควบคมุรเีวิ
รส์แทรนสครปิเทส (NRT) ไมส่ามารถใช้เป็นสารปรบัเทียบระหว่างการทดสอบได้
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การสร้างรายงานการศึกษายีน
วิธกีารสรา้งรายงานการศกึษายนี

1 ปรับข้อมลูรายการการศกึษายนีและแผนภมูติามต้องการกอ่นสรา้งรายงาน

2 เลือก Tools (เครือ่งมอื) > รายงานในเมนู Gene Study (การศกึษายีน) เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Report (รายงา
น)

3 เลือกตัวเลือกที่คณุต้องการใสไ่ว้ในรายงาน รายงานจะเปิดขึน้โดยตัวเลือกเริ่มต้นที่เลือกไว้ เลอืกหรอืลา้งช่อ
งทำเครือ่งหมายเพือ่เปลี่ยนทั้งหมวดหมูห่รอืตัวเลอืกต่าง ๆ ภายในหมวดหมู่

ประเภทรายงานการศึกษายนี ในหน้า 229 แสดงตัวเลือกที่พรอ้มใช้งานในการแสดงผล

4 เปลีย่นลำดับของหมวดหมูแ่ละรายการในรายงาน ลากตัวเลือกไปยงัตำแหนง่ที่ต้องการ สามารถจัดเรยีงราย
การใหม่ภายในหมวดหมูท่ี่รายการนัน้อยู่เท่านัน้

5 คลิก Update Report (อัปเดตรายงาน) เพื่ออปัเดต Report Preview (รายงานตัวอย่าง) เมือ่มกีารเปลีย่นแปล
งใดๆ

6 พิมพ์หรือบนัทึกรายงาน คลกิปุ่ม Print Report (พิมพ์รายงาน) ในแถบเครื่องมอืเพือ่พิมพร์ายงานปัจจุบนั เลือ
ก File (ไฟล์) > Save (บนัทึก) เพื่อบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF (ไฟล์ Adobe Acrobat Reader) และเ
ลือกตำแหนง่ที่จะบันทึกไฟล์ เลือก File (ไฟล์) > Save As (บนัทึกเป็น) เพื่อบันทึกรายงานด้วยชื่อใหมห่รอืใ
นตำแหนง่ใหม่

7 (ไมบ่ังคบั) สรา้งเทมเพลตรายงานที่มขีอ้มลูที่คุณต้องการ หากต้องการบนัทึกการตั้งคา่รายงานปัจจุบนัในเท
มเพลต ใหเ้ลือก Template (เทมเพลต) > Save (บนัทกึ) หรือ Save As (บนัทึกเปน็) จากนัน้ให้โหลดเทมเพล
ตรายงานเมือ่คุณตอ้งการสรา้งรายงานใหม่ในครัง้ต่อไป

ประเภทรายงานการศึกษายีน
ใช้กล่องโต้ตอบ Gene Study Report (รายงานการศกึษายนี) เพื่อจดัเตรยีมขอ้มลูการศกึษายนีไว้ในรายงาน ตาร
าง 39 แสดงตัวเลอืกทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรบัรายงานการศกึษายนี

ประเภท ตัวเลอืก คำอธบิาย

หัวข้อ

ชื่อเรื่อง คำบรรยาย และโลโกส้ำหรับรายงาน

Report Information (ข้อมูลร
ายงาน)

วันที่ ชือ่ผูใ้ช้ ชือ่ไฟล์ขอ้มูล เส้นทางไฟล์ขอ้มูล และกลุ่
มของหลมุทีเ่ลือก

ตาราง 39 ประเภทรายงาน Gene Study (การศกึษายีน)
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ประเภท ตัวเลอืก คำอธบิาย

Gene Study File List (รายกา
รไฟล์การศกึษายีน)

รายการไฟล์ขอ้มลูทั้งหมดใน Gene Study (การศกึษ
ายนี)

Notes (บนัทึก) บันทึกเกี่ยวกับรายงานขอ้มลู

Study Analysis (การวิเคราะหก์ารศกึษา): แผนภมูแิท่ง

Analysis Settings (การตั้งค่า
การวเิคราะห์)

รายการพารามเิตอร์การวเิคราะห์ที่เลือก

Chart (แผนภูมิ) แผนภูมแิท่ง Gene Expression (การแสดงออกของยี
น) ที่แสดงข้อมูล

Target Names (ชื่อเป้าหมา
ย)

รายการเป้าหมายใน Gene Study (การศึกษายีน)

Sample Names (ชื่อตัวอยา่
ง)

รายการตัวอย่างใน Gene Study (การศึกษายนี)

Data (ข้อมูล) แผ่นงานทีแ่สดงขอ้มลู

Target Stability (ความคงตัว
ของเป้าหมาย)

ข้อมูลความคงตัวของเป้าหมาย

Inter-run Calibration (การปรั
บเทียบระหว่างการทดสอบ)

ข้อมูลการปรับเทยีบระหว่างการทดสอบ

Study Analysis (การวิเคราะหก์ารศกึษา): คลัสเตอรแ์กรมและแผนภาพกระจาย

Analysis Settings (การตั้งค่า
การวเิคราะห์)

การตั้งคา่สำหรับแผนภูมแิต่ละประเภท

Chart (แผนภูมิ) แผนภูมิ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ที่
แสดงขอ้มลู

Data (ข้อมูล) สเปรดชตีทีแ่สดงรายการขอ้มลูในแต่ละเป้าหมาย

ตาราง 39 ประเภทรายงาน Gene Study (การศกึษายีน) (ต่อ)

230 | ระบบ CFX96 Dx และ CFX96 DeepWell Dx



ภาคผนวก A การคำนวณการวเิคราะห์ขอ้มลู
CFXManager™ Dx เปน็ซอฟต์แวร์ทีค่ำนวณสตูรโดยอตัโนมตัิและแสดงผลลัพธใ์นแท็บ Data Analysis (การวิเ
คราะหข์้อมลู) ภาคผนวกนีอ้ธิบายวิธกีารที่ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx คำนวณสตูรโดยละเอยีด

ค่าประสิทธภิาพของปฏกิิริยา
หลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่าการใช้การวัดประสทิธภิาพของไพรเมอรแ์ละชุดโพรบแต่ละชุดอยา่งแมน่ยำจะทำให้คณุไ
ด้ผลลัพธท์ี่แมน่ยำมากขึน้เมือ่วิเคราะหข์้อมลูการแสดงออกของยีน ค่าประสทิธิภาพเริม่ต้นที่ใช้ในการคำนวณการ
แสดงออกของยนีคือ 100% หากต้องการประเมนิคา่ประสทิธภิาพของปฏกิริยิา ใหส้ร้างเสน้โค้งมาตรฐานโดยใช้ก
ารเจอืจางตัวอย่างที่เป็นตัวแทนอย่างต่อเนื่องในชว่งไดนามกิที่เกีย่วข้อง และบันทึกประสทิธภิาพในการวิเคราะห์
การแสดงออกของยีนต่อไป หากการทดสอบของคณุมกีารทำเสน้โค้งมาตรฐาน ซอฟต์แวรจ์ะคำนวณประสทิธภิาพ
โดยอตัโนมตัิและแสดงผลดังกล่าวใน Standard Curve (เสน้โค้งมาตรฐาน) บนแทบ็ Quantification (การหาปรมิ
าณ) เมื่อทำเครื่องหมายเลอืก Auto Efficiency (ประสทิธภิาพโดยอัตโนมัติ) ในแท็บ Targets (เปา้หมาย) ในหน้าต่
าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

ประสทิธภิาพ (E) ในสตูรคำนวณประสทิธภิาพ หมายถึง "ประสทิธภิาพ" ตามทีอ่ธิบายโดย Pfaffl (2001) และ
Vandesompele et al. (2002) ในบทความเหล่านี้ ประสทิธิภาพของ 2 (การเพิ่มขึน้เปน็สองเท่าที่สมบรูณ์ในทุกรอ
บ) จะเท่ากบัประสทิธภิาพ 100% ในซอฟต์แวรน์ี้ คุณมีตัวเลอืกในการแปลงการคำนวณประสทิธภิาพของคุณเป็น
การคำนวณที่ใช้ในซอฟต์แวรโ์ดยใช้ความสมัพันธท์างคณิตศาสตร์ต่อไปนี้

n E = (% Efficiency * 0.01) + 1

n %Efficiency = (E – 1) * 100

คู่มอืการใชง้าน | 231



ภาคผนวก A การคำนวณการวิเคราะหข์อ้มูล

Relative Quantity (ปรมิาณสมัพทัธ์)
สตูรสำหรบัปรมิาณสมัพัทธ์ (ΔCq) สำหรับตัวอยา่งใด ๆ (GOI) คือ

หมายเหตุ: สูตรนีใ้ช้ในการคำนวณปรมิาณสมัพัทธเ์มือ่ไม่มกีารกำหนดตัวอยา่งควบคมุ

โดย

n E = ประสทิธภิาพของไพรเมอรแ์ละชุดโพรบ ประสทิธภิาพนีค้ำนวณด้วยสตูร
(% Efficiency * 0.01) + 1 โดยทีป่ระสทิธภฺาพ 100% = 2

n C q (min) = Cq เฉลีย่สำหรบัตัวอย่างที่มีคา่เฉลีย่ Cq ต่ำสดุสำหรบั GOI

n C q (sample) = Cq เฉลี่ยสำหรบัตัวอยา่ง

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)

ปริมาณสมัพัทธเ์มื่อมีการเลือกตัวควบคุม
เมือ่มีการกำหนดตัวอยา่งควบคมุ จะมกีารคำนวณปรมิาณสมัพทัธ์ (RQ) สำหรบัตัวอยา่งที่มยีนีทีส่นใจ (GOI) โดย
ใช้สตูรดังต่อไปนี้

โดย

n E = ประสทิธภิาพของไพรเมอรแ์ละชุดโพรบ ประสทิธภิาพนีค้ำนวณด้วยสตูร
(% Efficiency * 0.01) + 1 โดยทีป่ระสทิธภิาพ 100% = 2

n Cq (ควบคุม) = ค่าเฉลี่ย Cq สำหรบัตัวอยา่งควบคมุ

n Cq (ตวัอยา่ง) = ค่าเฉลี่ย Cq สำหรบัตัวอยา่งใดๆ ทีม่ี GOI

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)
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ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปรมิาณสัมพทัธ์

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปริมาณสัมพัทธ์
สตูรสำหรบัคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของปรมิาณสมัพัทธ์คอื

โดย

n ปริมาณสมัพัทธ์ SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของปรมิาณสมัพทัธ์

n SD CqGOI ตัวอยา่ง = คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของ Cq สำหรบัตัวอยา่ง (GOI)

n ปริมาณสมัพัทธ์ = ปรมิาณสมัพัทธส์ำหรบัตัวอยา่ง

n E = ประสทิธภิาพของไพรเมอรแ์ละชุดโพรบ ประสทิธภิาพนีค้ำนวณด้วยสตูร
(% Efficiency * 0.01) + 1 โดยทีป่ระสทิธภิาพ 100% = 2

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)

Cq ที่ปรับให้มปีระสิทธภิาพ (CqE)
สตูรคำนวณสำหรบั Cq ที่ปรับให้มปีระสทิธิภาพ คือ

โดย

n E = ประสทิธภิาพ

ค่าเฉลี่ย Cq ทีป่รับให้มปีระสิทธภิาพ (MCqE)
สตูรคำนวณสำหรบัค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพที่แกไ้ข Cq คอื

โดย

n CqE = ประสทิธภิาพที่แก้ไข Cq

n n = จำนวนการจำลอง
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ตัวคูณการปรับให้เป็นบรรทัดฐาน
โดยมกีารอา้งถงึตัวหารของสมการการแสดงออกที่เปน็บรรทัดฐานเปน็ตัวคูณปรบับรรทดัฐาน ตัวคูณปรบับรรทดัฐ
านเปน็ค่าเฉลีย่ของปรมิาณสมัพัทธข์องเปา้หมายอา้งองิ (ยนี) ทั้งหมด สำหรับตัวอยา่งที่กำหนด ตามที่อธิบายในสู
ตรดังต่อไปนี้

โดย

n RQ = ปริมาณสมัพัทธ์

n n = จำนวนเป้าหมายอา้งองิ

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)
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การแสดงออกทีเ่ป็นบรรทดัฐาน

การแสดงออกที่เป็นบรรทดัฐาน
Normalized expression (การแสดงออกบรรทัดฐาน) (ΔΔCq) เปน็ปรมิาณสมัพัทธข์องเปา้หมายของคุณ (ยนี) ที่
ปรับให้เปน็บรรทดัฐานกบัปรมิาณเปา้หมายอา้งองิ (ยนีหรอืลำดับ) ในระบบชีวภาพของคณุ หากต้องการเลือกเป้า
หมายอา้งอิง ใหเ้ปิดหนา้ต่าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) และคลิกคอลัมนอ์้างองิสำหรบัแต่ละเ
ปา้หมายที่ทำหนา้ทีเ่ปน็ยีนอา้งองิ

สตูรสำหรบัการแสดงออกบรรทัดฐาน ซึง่ใช้การคำนวณปรมิาณสมัพัทธ์ (RQ) ที่คำนวณได้ คอื

โดย

n RQ = ปริมาณสมัพัทธข์องตัวอย่าง

n Ref = เป้าหมายอา้งองิในการทำงานทีม่ีเปา้หมายการอา้งองิอย่างนอ้ยหนึง่รายการในแต่ละตัวอยา่ง

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)

โดยมเีงื่อนไขว่า เปา้หมายอา้งองิจะไมเ่ปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกในระบบชีวภาพของคณุ การคำนวณการแ
สดงออกบรรทดัฐานจะพิจารณาถงึความแตกต่างในการโหลดหรือความแตกต่างของจำนวนเซลลท์ี่เป็นตัวแทนใ
นแต่ละตัวอย่างของคณุ

การแสดงออกบรรทดัฐานเมื่อมีการเลือกตัวควบคุม
เมือ่คุณเลอืกตัวอยา่งควบคมุในหน้าต่าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) ซอฟต์แวร์จะกำหนดระดั
บการแสดงออกของตัวอยา่งการควบคมุเปน็ 1 ในสถานการณ์เช่นนี้ ซอฟต์แวรจ์ะทำการปรบับรรทัดฐานปรมิาณสั
มพัทธข์องการแสดงออกเปา้หมายทั้งหมด (ยนี) เป็นปรมิาณการควบคมุ (คา่เท่ากบั 1) การแสดงออกบรรทัดฐานนี้
เทียบเท่ากับการวิเคราะห์การแสดงออกบรรทัดฐานทีไ่มม่กีารปรบัขนาดเมือ่เลือกตัวควบคุม

หมายเหตุ: ซึ่งเป็นที่รูจ้ักกนัในชื่อการแสดงออกสมัพัทธบ์รรทัดฐาน (RNE) และสดัสว่นการเปลี่ยนแปลง
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ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานสำหรับการแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐาน
การปรบัคา่การแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐาน (NE) ทำได้โดยการหารค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการแสดงออ
กที่เป็นบรรทัดฐานด้วยค่าการแสดงออกทีเ่ปน็บรรทัดฐานสำหรับระดับการแสดงออกสงูสดุหรือต่ำสดุโดยขึน้อยูก่บั
ตัวเลือกการปรบัที่คณุเลือก สตูรสำหรบัค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวคูณปรบับรรทัดฐานคอื

โดย

n RQ = ปริมาณสมัพัทธข์องตัวอย่าง

n SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

n NF = ตัวคูณปรบับรรทดัฐาน

n Ref = เป้าหมายอา้งองิ

n n = จำนวนเป้าหมายอา้งองิ

เมือ่มีการกำหนดตัวอยา่งควบคมุ คณุไม่จำเป็นต้องใช้ฟงักช์ันการปรับขนาดกบัคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ตามที่แสดง
ในสตูรดงัต่อไปนี้

โดย

n NE = การแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐาน

n RQ = ปริมาณสมัพัทธข์องตัวอย่าง

n SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)
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ปรับขนาดการแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐานใหเ้ปน็ระดบัการแสดงออกสูงสุด

ปรับขนาดการแสดงออกที่เป็นบรรทดัฐานให้เป็นระดับการแสดงออกสู
งสุด

เมือ่การดำเนินการไมร่วมตัวควบคมุ ใหป้รบัการแสดงออกที่เปน็บรรทัดฐาน (NE) สำหรบัแต่ละเปา้หมาย (ยนี) โด
ยแบ่งระดับการแสดงออกของแต่ละตัวอยา่งโดยใช้การแสดงออกระดับสูงสดุในตัวอย่างทั้งหมด ซอฟต์แวรจ์ะกำห
นดการแสดงออกระดับสูงสดุให้เปน็ค่าเท่ากับ 1 และจะปรับระดับการแสดงออกของตัวอย่างทั้งหมดอกีครั้ง สตูรสำ
หรบัการปรับสงูสดุคือ

โดย

n GOI = ยีนที่สนใจ (เปา้หมาย)

ปรับขนาดการแสดงออกที่เป็นบรรทดัฐานให้เป็นระดับการแสดงออกต่
ำสุด

เมือ่การดำเนินการไมร่วมตัวควบคมุ ใหป้รบัการแสดงออกบรรทดัฐาน (NE) สำหรบัแต่ละเป้าหมาย (ยนี) โดยแบง่
ระดับการแสดงออกของแต่ละตัวอยา่งโดยใช้การแสดงออกระดับต่ำสดุในตัวอยา่งทั้งหมด ซอฟต์แวร์จะกำหนดกา
รแสดงออกระดบัต่ำสดุให้เปน็คา่เท่ากบั 1 และจะปรบัระดับการแสดงออกของตัวอยา่งทั้งหมดอกีครัง้ สตูรสำหรบัก
ารปรบัต่ำสดุคอื

โดย

n GOI = ยีนที่สนใจ (เปา้หมาย)

คู่มอืการใชง้าน | 237



ภาคผนวก A การคำนวณการวิเคราะหข์อ้มูล

ปรับขนาดการแสดงออกที่เป็นบรรทดัฐานให้เป็นระดับการแสดงออกเฉ
ลี่ย

เมือ่การดำเนินการไมร่วมตัวควบคมุ ใหป้รบัขนาดการแสดงออกบรรทัดฐาน (NE) สำหรบัแต่ละเป้าหมาย (ยนี) โด
ยแบ่งระดับการแสดงออกของแต่ละตัวอยา่งโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของการแสดงออกของตัวอยา่งทั้งหมด ซอฟ
ต์แวรจ์ะกำหนดระดับเฉลี่ยของการแสดงออกเป็นคา่เท่ากบั 1 และจะปรบัขนาดระดับการแสดงออกของตัวอยา่งทั้ง
หมด สตูรคำนวณการปรบัขนาดเฉลี่ยคือ

โดย

n GOI = ยีนที่สนใจ (เปา้หมาย)

n GM = คา่เฉลี่ยเรขาคณติของการแสดงออกบรรทัดฐานสำหรบัตัวอยา่งทั้งหมด
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คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับการแสดงออกบรรทดัฐานทีม่ีการปรบัขนาด

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานสำหรับการแสดงออกบรรทัดฐานที่มกีารปรับขนา
ด

การปรบัขนาดคา่การแสดงออกบรรทัดฐาน (NE) ที่มกีารปรบัขนาด จะทำได้โดยการหารคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน
(SD) ของการแสดงออกบรรทัดฐานดว้ยคา่การแสดงออกบรรทัดฐานสำหรบัระดับการแสดงออกสงูสดุ (MAX) หรื
อต่ำสดุ (MIN) โดยขึ้นอยูก่ับตัวเลือกการปรับขนาดที่คณุเลือก

หมายเหตุ: เมือ่มกีารกำหนดตัวอย่างควบคุม คุณไมจ่ำเปน็ต้องใช้ฟังก์ชนัการปรบัขนาดกับค่าเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน

การคำนวณสตูรนี้คอื

โดย

n NE = การแสดงออกที่เป็นบรรทัดฐาน

n SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

n GOI = ยีนที่สนใจ (เปา้หมาย)

n MAX = ระดับการแสดงออกสงูสดุ

n MIN = ระดับการแสดงออกต่ำสดุ

Regulation (การควบคุมสัดส่วนการเปลี่ยนแปลง)
Regulation (การควบคมุสดัส่วนการเปลี่ยนแปลง) เป็นการวดัการเพิ่มหรอืลดการแสดงออกของเปา้หมายสำหรบั
ตัวอยา่งทดลองเทียบกบัตัวอยา่งควบคมุ และประเมินดังนี้

หากการแสดงออก (ทดสอบ) > การแสดงออก (ควบคุม)

หากการแสดงออก (ทดสอบ) < การแสดงออก (ควบคุม)

หมายเหตุ: สำหรับ แผนภมูแิท่ง การแสดงออกจะเปลี่ยนไปตามปรมิาณสมัพัทธ์หรอืการแสดงออกบรรทัดฐา
นที่ขึ้นอยูก่ับโหมดที่เลือก (โปรดดู แผนภมูิแทง่ ในหน้า 212) อยา่งไรก็ตาม สำหรบัแผนภาพกระจาย และ คลสั
เตอรแ์กรม สดัส่วนการเปลี่ยนแปลงจะคำนวณจากการแสดงออกบรรทัดฐานเสมอ
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สตูรคำนวณค่าที่มกีารแก้ไข
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 = นพิจนบ์รรทัดฐาน

n RQ = ปริมาณสมัพัทธ์

ข้อผดิพลาดมาตรฐานสำหรบัสตูรยีนที่สนใจ (GOI) ที่เป็นบรรทัดฐานคือ

โดย

n SE = ขอ้ผิดพลาดมาตรฐาน

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)

n NF = ตัวคูณปรบับรรทดัฐาน

n n = จำนวนเป้าหมายอา้งองิ
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ภาคผนวก B การจดัการผู้ใชแ้ละบทบาทสำหรบั CFX
Manager Dx

ในซอฟต์แวร์ CFX Manager™ Dx คณุสามารถสร้างผู้ใช้และกำหนดบทบาทใหก้ับผู้ใช้เหลา่นัน้ได้ บทบาทจะจำ
กดัการเขา้ถงึคุณลกัษณะของ CFX Manager Dx โดยสามารถกำหนดบทบาทเดียวใหก้ับผู้ใช้ในแต่ละครัง้เท่านัน้
อย่างไรกต็าม ผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx สามารถเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

เคลด็ลับ: โดยไม่จำเป็นต้องสรา้งผูใ้ชใ้นการใช้ CFX Manager Dx หากคณุไม่ไดส้รา้งผู้ใช้ กจิกรรมทั้งหม
ดจะดำเนนิการโดย ผูดู้แลบญัชีผู้ใช้เริม่ต้น

สำคัญ: ผู้ดูแลผู้ใช้คือบญัชีผู้ดูแลเริม่ต้น ซึง่คุณใช้เพือ่เขา้สู่ระบบ CFX Manager Dx ในครัง้แรก แนะนำให้
คณุสรา้งผู้ใช้เฉพาะเพื่อบรหิารจดัการ CFX Manager Dx มอบหมายผู้ใช้รายนีใ้หดู้แลบทบาทของผูดู้แลระ
บบและดำเนินการการดูแลระบบทั้งหมดกับผู้ใช้รายนี้

สำคัญ: ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ไม่มคีุณลักษณะหมดเวลาเมือ่ไม่มกีารใช้งานในเซสชันผู้ใช้ ดังนั้น จึ
งแนะนำใหคุ้ณใช้ Windows หรือมาตรการรกัษาความปลอดภยัจากบุคคลที่สาม (ตวัอย่างเช่น ใช้โปรแกรม
รกัษาหน้าจอที่ต้องทำการเขา้สูร่ะบบ)

การจดัการผู้ใช้
ใน ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ฉบบัมาตรฐาน บญัชีผู้ใช้สามารถใช้ชื่อหรอืรหัสผ่านใดก็ได้

หากต้องการกำหนดบทบาทใหก้ับผู้ใช้แต่ละราย ใหเ้ลอืกจากรายการบทบาทในหนา้ต่าง User Administration
(การบรหิารผู้ใช้) ในตัวอย่างนี้ ผูใ้ชท้ี่เป็นผู้เยี่ยมชมจะไดร้ับสทิธิเ์พิ่มใหบ้ันทึกไฟล์ได้

การเพิ่มและลบผู้ใช้
หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบ CFX Manager Dx เท่านัน้ที่สามารถเพิ่มและลบผู้ใช้ได้

วิธกีารเพิม่บญัชีผูใ้ชไ้ปยงั CFX Manager Dx

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

กล่องโต้ตอบ User Administration (การจัดการผู้ใช้) จะปรากฏขึน้
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2 ในบานหนา้ต่าง Manage Users (จัดการผู้ใช้) ให้พมิพช์ื่อผู้ใช้สำหรบัผู้ใช้

3 เลือกบทบาทของผู้ใช้

บทบาทจะจำกดัสทิธิข์องผู้ใช้ ค่าเริ่มต้นคือคา่หลัก

เคลด็ลับ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสทิธิส์ำหรับแต่ละบทบาทได้ การเปลี่ยนแปลงสทิธิส์ำหรบับทบาทจะมี
ผลกับผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รบัมอบหมายให้รบับทบาทนั้น ๆ สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูการจดัการสทิธิข์อ
งบทบาท ในหนา้ 243

4 (ไมบ่ังคบั) พิมพ์ชื่อเต็มและรหสัผ่านสำหรบัผู้ใช้

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่เปดิกล่องโต้ตอบและยนืยันว่าคุณต้องการปดิหน้าต่าง

6 คลิก Yes (ใช่) เพื่อปิดกลอ่งโตต้อบและหนา้ต่าง

หากตอ้งการลบผูใ้ช้

1 ในบานหนา้ต่าง Manage Users (จัดการผู้ใช้) ให้เลอืก Remove (ลบ) สำหรบัผู้ใช้แต่ละรายที่คณุต้องการล
บออก

2 คลิก OK (ตกลง) เพือ่เปดิกล่องโต้ตอบและยนืยันว่าคุณต้องการปดิหน้าต่าง

3 คลิก Yes (ใช่) เพื่อปิดกลอ่งโตต้อบและหนา้ต่าง

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ใช้ซอฟต์แวร์จะตอ้งมผีู้ดูแลระบบหนึง่รายเสมอ
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การจดัการผูใ้ช้

การจัดการสิทธิข์องบทบาท
CFXManager Dxประกอบไปดว้ยสีบ่ทบาทต่อไปนี้+

n ผู้ดูแล (จำเป็นต้องมี) — ผูดู้แลจะมสีทิธิท์ั้งหมดและไม่สามารถถกูเปลี่ยนแปลงสทิธิไ์ด้ ผู้ดแูลยงัสามารถเพิ่มแ
ละลบผู้ใช้ อกีทั้งเปลี่ยนแปลงสทิธิส์ำหรบัแต่ละบทบาทได้อกีด้วย

หมายเหตุ: มีเพียงผูดู้แลเท่านัน้ทีส่ามารถเปลี่ยนแปลงสทิธิข์องบทบาทใดๆ กไ็ด้

n หัวหนา้ — ผู้ใช้ที่เปน็หัวหน้าจะมสีทิธิท์ั้งหมดโดยค่าเริม่ต้น

n ผู้ปฏบิัติงาน— โดยคา่เริม่ต้นแลว้ ผูใ้ชท้ี่เป็นผู้ปฏบิตัิงานจะมสีทิธิ์ทัง้หมดยกเว้นการข้ามขั้นตอน

n ผู้เยีย่มชม— โดยค่าเริม่ต้น ผูใ้ชท้ี่เป็นผู้เยี่ยมชมจะสามารถอา่นไฟล์ได้เท่านัน้

สำคัญ: การเปลี่ยนแปลงสทิธิข์องบทบาทจะมีผลกบัผู้ใช้ทั้งหมดที่ไดร้ับมอบหมายใหร้ับบทบาทนัน้ๆ คุณไม่ส
ามารถปรบัเปลี่ยนบทบาทของผูใ้ชเ้ฉพาะรายได้ โปรดระมดัระวงัเมือ่ปรบัเปลี่ยนสทิธิ์ของบทบาท

วิธกีำหนดสิทธิ์ใหแ้กแ่ต่ละบทบาท

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

2 ที่หน้าต่างจดัการสทิธิ์ (Manage Rights) ใหด้ำเนนิการสิง่ใดสิง่หนึ่งต่อไปนี้

n หากต้องการลบสิทธิ์ออกจากบทบาท ใหย้กเลิกการทำเครือ่งหมายที่ช่องทำเครือ่งหมาย

n หากต้องการเพิม่สทิธิใ์หก้ับบทบาท ให้ทำเครื่องหมายที่ชอ่งทำเครือ่งหมาย

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่เปดิกล่องโต้ตอบและยนืยันว่าคุณต้องการปดิหน้าต่าง

4 คลิก Yes (ใช่) เพื่อปิดกลอ่งโตต้อบและหนา้ต่าง

หากตอ้งการรเีซต็สิทธิ์ของบทบาททั้งหมด

u ที่กล่องโต้ตอบ User Administration (การจัดการผู้ใช้) ใหค้ลกิที่คืนค่าสทิธิต์ามคา่เริ่มต้น
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เขา้สูซ่อฟต์แวร์ CFX Manager Dx
ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะบรหิารจดัการผู้ที่เขา้สูซ่อฟต์แวรผ์่านทางกล่องโต้ตอบ Login (เขา้สู่ระบบ) เมือ่
คณุเริม่ใช้งานซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx จะแสดงกลอ่งโต้ตอบ Login (เขา้สูร่ะบบ) โดยอตัโนมตัิเมือ่มีผูใ้ชส้อ
งรายขึ้นไปที่อยูใ่นรายการในหน้าต่าง User Administration (การดูแลผู้ใช้)

CFX Manager Dx จะแสดงชื่อของผู้ใช้ที่เขา้สูร่ะบบไว้ที่ด้านบนของหนา้ต่าง Home (หน้าหลกั)

วิธกีารเขา้สู่ระบบ CFX Manager Dx

1 ในกลอ่งโต้ตอบ Login (เข้าสูร่ะบบ) ให้เลอืกชื่อของคณุจากรายการแบบเลือ่นลง User Name (ชือ่ผูใ้ช้)

2 พิมพ์รหัสผ่านของคุณ

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ปิดกล่องโต้ตอบ Login (เข้าสูร่ะบบ) และเปิดซอฟต์แวร์

การเปลี่ยนผู้ใช้
คณุสามารถเปลี่ยนผู้ใช้ในขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังทำงานได้

วิธเีปลีย่นผู้ใช้

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก User (ผู้ใช้) > Select User (เลือกผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ
Loging (เขา้สูร่ะบบ)

2 เลือกชื่อจากรายการ User Name (ชื่อผู้ใช้) แบบเลือ่นลง

3 พิมพ์รหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ปิดกล่องโต้ตอบ Login (เข้าสูร่ะบบ) และเปิดซอฟต์แวร์
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เขา้สู่ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx

การเปลี่ยนรหัสผ่านของผูใ้ช้
CFXManager Dx ผูใ้ชส้ามารถเปลี่ยนรหสัผา่นของตนเองได้ตลอดเวลา

วิธกีารเปลีย่นรหัสผ่านของผูใ้ช้

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก User (ผู้ใช้) > Change Password (เปลี่ยนรหสัผ่าน) เพื่อเปดิกลอ่ง
โต้ตอบ Change Password (เปลี่ยนรหัสผา่น)

2 ใน Old Password (รหัสผ่านเดิม) ใหพ้ิมพ์รหัสผ่านปัจจุบนัของคุณ

3 ใน New Password (รหัสผ่านใหม่) ใหพ้ิมพ์รหัสผ่านใหมแ่ละพิมพอ์กีครัง้ใน Confirm New Password (ยื
นยันรหัสผ่านใหม่)

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยืนยันการเปลี่ยน

การดูบทบาทและสิทธิข์องคุณ
เคลด็ลับ: ผู้ใช้ที่ได้รบัการกำหนดบทบาทผูใ้ขเ้ป็น Principal (ผู้ควบคุม) Operator (ผูป้ฏบิตัิงาน) หรอื
Guest (ผู้เยีย่มชม) สามารถดกูารตั้งคา่ สทิธิแ์ละบทบาทของผู้ใช้ของตนเองได้เท่านัน้

วิธกีารดบูทบาทและสิทธิผ์ู้ใช้ป้จัจบุนัของคณุ

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

ติดต่อผู้ดแูลระบบ CFX Manager Dx ของคณุเพื่อแกไ้ขการตั้งค่า สทิธิแ์ละบทบาทผู้ใช้ที่แสดงในหนา้ต่าง User
Administration (การดูแลระบบของผู้ใช้)
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ภาคผนวก C การรวมระบบ LIMS
คณุสามารถกำหนดคา่ซอฟต์แวร์ CFX Manager™ Dx เพื่อใช้กบัระบบการจดัการข้อมลูทางห้องปฏบิตัิการ
(LIMS) ได้ สำหรบัการรวมระบบ LIMS CFX Manager Dx ต้องการข้อมลูการตั้งคา่เพลตที่สรา้งขึ้นโดยแพลตฟอ
รม์ LIMS (ไฟล์ LIMS, *.plrn) ไฟลโ์ปรโตคอลที่สรา้งขึ้นโดยใช้ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx (*.prcl) ตำแหน่ง
การสง่ออกขอ้มูลที่กำหนดไว้ และรปูแบบการสง่ออกที่กำหนดไว้

หลงัจากทำการทดสอบเสรจ็สิน้ CFX Manager Dx จะสรา้งไฟลข์้อมลู (.pcrd) และบันทึกไว้ในตำแหน่งโฟลเดอร์
สง่ออกขอ้มลูที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ CFX Manager Dx ยงัสามารถสร้างไฟล์ขอ้มูลที่สอดคลอ้งกบัระบบ LIMS ใ
นรปูแบบ .csv และบนัทึกไวใ้นตำแหนง่เดียวกนั

การสร้างไฟล์ขอ้มลูที่ใช้งานร่วมกับระบบ LIMS ได้
ภาคผนวกนีจ้ะอธิบายวิธกีารตั้งค่าซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx เพื่อสร้าง บนัทกึ และสง่ออกไฟล์ข้อมลูทีใ่ชง้าน
รว่มกับระบบ LIMS ได้

การตัง้คา่โฟลเดอร์ LIMS และตวัเลือกการส่งออกข้อมูล
โดยคา่เริม่ต้น CFX Manager Dx จะบนัทึกโปรโตคอล ไฟล์ และไฟล์สง่ออกขอ้มลู LIMS ไปยังโฟลเดอรน์ี้
_ C:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFX_Dx\LIMS

คณุสามารถกำหนดคา่ CFX Manager Dx เพื่อบนัทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์อืน่ และสามารถเปลีย่นตัวเลือกการสง่อ
อกข้อมลู LIMS ได้

วิธกีารตั้งค่าโฟลเดอร์ LIMS และตัวเลอืกการส่งออกขอ้มูล

1 บนหน้าต่าง Home (หนา้หลัก) ให้เลือก Tools (เครือ่งมือ) > Options (ตวัเลือก)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Options (ตวัเลือก) ใหเ้ลือก Data Export Settings (การตั้งค่าการสง่ออกขอ้มูล)
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3 (ไมบ่ังคบั) เลือกสง่ออกข้อมลู LIMS โดยอตัโนมตัิเมือ่สิน้สดุการทดสอบ

ซอฟต์แวรจ์ะสง่ออกข้อมลู LIMS หลังจากการทดสอบแต่ละครัง้และบนัทึกลงในตำแหนง่ที่ระบุโดยอัตโนมัติ

4 หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการสง่ออกเริม่ต้นสำหรบัข้อมลู LIMS ให้คลิก LIMS Data Export Settings (กา
รตั้งคา่การสง่ออกข้อมลู LIMS)

สำคัญ: เฉพาะข้อมลู LIMS ที่สง่ออกเป็นไฟล์ .csv เท่านัน้ที่จะสามารถนำกลับเข้ามาใน CFX Manager
Dx ได้

5 ในกลอ่งโต้ตอบ LIMS Data Export Format Settings (การตั้งค่ารปูแบบการสง่ออกข้อมลู LIMS) ใหเ้ลือกตั
วเลือกการสง่ออกที่ตอ้งการและคลิก OK (ตกลง)

6 ในกลอ่งโต้ตอบ Options (ตวัเลือก) ใหค้้นหาและเลือกโฟลเดอรเ์ริ่มต้นที่คณุต้องการบันทึกไฟล์ขอ้มูล LIMS
คณุสามารถเลอืกตำแหน่งที่แตกต่างกนัสำหรบัไฟล์แตล่ะประเภทได้

n Protocol (โปรโตคอล)

n LIMS File (ไฟล์ LIMS)

n Data export (การส่งออกข้อมลู)

7 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ Options (ตัวเลอืก)

การสร้างโปรโตคอลระบบ LIMS
หากต้องการเริ่มดำเนนิการ LIMS ให้สรา้งไฟล์โปรโตคอลสำหรบั CFX Manager Dx (*.prcl) และบันทึกลงในโฟ
ลเดอรโ์ปรโตคอล LIMS ที่กำหนด

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมในบท 6, การสร้างโปรโตคอล
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การสร้างไฟล์ขอ้มลูทีใ่ชง้านร่วมกบัระบบ LIMS ได้

การสร้างไฟล์ LIMS
ไฟล์ LIMS (*.plrn) ประกอบด้วยรายละเอยีดการตั้งคา่เพลตและชื่อไฟล์โปรโตคอล ไฟล์นีส้รา้งขึ้นโดย LIMS ภา
ยในของคณุ CFX Manager Dx ใช้ไฟล์ LIMS เพื่อสรา้งไฟลเ์พลตสำหรบัใชก้ับไฟล์โปรโตคอล

CFX Manager Dx มี ที่คุณสามารถแกไ้ขเพื่อสรา้งไฟลเ์พลต LIMS แบบกำหนดเองได้

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 เพื่อนำเขา้ LIMS ภายในของคณุ

3 ใช้ LIMS แกไ้ขไฟล์เทมเพลตโดยการกรอกลงในช่องทีก่ำหนดทีร่ะบุไว้ในตาราง 40

4 บนัทึกเทมเพลตใหเ้ป็นไฟล์นามสกลุ .plrn ไปยงัโฟลเดอร์ LIMS File (ไฟล์ LIMS)

สำคัญ: CFX Manager Dx เปดิได้เฉพาะไฟล์ .plrn เท่านัน้ คุณต้องบนัทึกไฟล์ .csv เป็น .plrn เพือ่เริม่ด
ำเนินการ LIMS

คอลมัน์ แถว คำอธิบาย สาร
วตัถปุระ
สงค์

A 1 Plate Header (ส่วนหัวของเ
พลต)

ห้ามแก้ไข กำหนดค่า
ลว่งหนา้

A,B,C 2 Field/Data/Instruction (ช่อ
ง/ขอ้มลู/คำแนะนำ)

ห้ามแก้ไข กำหนดค่า
ลว่งหนา้

B 3 Version (เวอรช์ัน) ห้ามแก้ไข กำหนดค่า
ลว่งหนา้

ตาราง 40 คำจำกดัความของเนื้อหาในไฟล์ .csv ของ LIMS
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ภาคผนวก C การรวมระบบ LIMS

คอลมัน์ แถว คำอธิบาย สาร
วตัถปุระ
สงค์

B 4 Plate Size (ขนาดของเพล
ต)

ห้ามแก้ไข กำหนดค่า
ลว่งหนา้

B 5 Plate Type (ประเภทของเพ
ลต)

ป้อน BRWhite (BR ขาว) BR Clear
(BR ใส) หรือประเภทของเพลตที่ปรบัเ
ทยีบค่าแล้วอื่นๆ

ตอ้งระบุ

B 6 Scan Mode (โหมดสแกน) ป้อน “SYBR/FAMOnly:” “All
Channels” หรือ “FRET”

ตอ้งระบุ

B 7 Units (หน่วย) ป้อนขอ้มูลใดข้อมูลหนึ่งต่อไปนี้
“copy number” “fold dilution”
“micromoles” “nanomoles”
“picomoles” “femtomoles”
“attomoles” “milligrams”
“micrograms” “nanograms”
“picograms” “femtograms”
“attograms” หรือ “percent”

ตอ้งระบุ

B 8 Run ID (ID การดำเนินการ) ป้อนคำอธิบายสั้นๆ หรอืบาร์โค้ดที่ระบุ
การดำเนินการนี้ (ความยาวไมเ่กิน 30
อกัขระ ตอ้งไมม่ีเครือ่งหมายจลุภาค)

ตวัเลือก

B 9 Run Note (หมายเหตุการด
ำเนินการ)

ป้อนคำอธิบายการดำเนนิการ ตวัเลือก

B 10 Run Protocol (โปรโตคอล
การดำเนนิการ)

ป้อนชือ่ไฟล์โปรโตคอลตามที่แสดงใน
รายชือ่

ตอ้งระบุ

A 11 Data File (ไฟล์ขอ้มลู) ป้อนชือ่ไฟล์ขอ้มูล ตวัเลือก

A 12-15 TBD/Empty (ว่าง) ห้ามแก้ไข กำหนดค่า
ลว่งหนา้

A 16 Plate Data (ขอ้มลูเพลต) ห้ามแก้ไข กำหนดค่า
ลว่งหนา้

ตาราง 40 คำจำกดัความของเนื้อหาในไฟล์ .csv ของ LIMS (ตอ่)
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การสร้างไฟล์ขอ้มลูทีใ่ชง้านร่วมกบัระบบ LIMS ได้

คอลมัน์ แถว คำอธิบาย สาร
วตัถปุระ
สงค์

A 17-113 Well Position (ตำแหน่งหลุ
ม)

ห้ามแก้ไข กำหนดค่า
ลว่งหนา้

B-G Ch1 Dye, Ch2 Dye, Ch3
Dye, Ch4 Dye, Ch5 Dye,
FRET

ป้อนชือ่สยี้อมทีป่รับเทยีบค่าแลว้หนีง่
ชือ่ (เชน่ “FAM”) สำหรับแตล่ะชอ่งทีใ่
ช้

ตอ้งระบุ

H Sample Type (ประเภทตวัอ
ยา่ง)

ป้อนประเภทตัวอย่างต่อไปนี้หนึง่ประเ
ภท “Unknown,” “Standard”
“Positive Control” “Negative
Control” “NTC” หรือ “NRT”

ตอ้งระบุ

I Sample Name (ชื่อตวัอยา่
ง)

ป้อนชือ่ตวัอยา่ง ตวัเลือก

J-O CH1 Target, CH2 Target,
CH3 Target, CH4 Target,
CH5 Target, FRET
Target,

ป้อนชือ่เป้าหมายสำหรับแตล่ะช่องที่ใ
ช้

ตวัเลือก

P Biological Set Name (ชื่อ
ชุดทางชีวภาพ)

ป้อนชือ่ชดุทางชีวภาพ ตวัเลือก

Q Replicate (ทำซ้ำ) ป้อนจำนวนเต็มบวกสำหรับแตล่ะชุดข
องการทำซ้ำ ค่าตอ้งไม่เป็นศนูย์

ตวัเลือก

R-W CH1 Quantity, CH2
Quantity, CH3 Quantity,
CH4 Quantity, CH5
Quantity, FRET Quantity

ป้อนค่าคุณภาพสำหรับมาตรฐานใดๆ
ป้อนค่าความเขม้ขน้ในรูปแบบทศนิย
ม

ตอ้งระบุส
ำหรับทกุม
าตรฐาน

X Well Note (โน้ตของหลุม) ป้อนหมายเหตขุองหลุม (ไม่เกนิ 20 อั
กขระ)

ตวัเลือก

Y-AD Ch1Well Color, Ch2Well
Color, Ch3Well Color,
Ch4Well Color, Ch5Well
Color, FRETWell Color

ป้อนสลีอกรูปแบบทีผู่้ใช้กำหนดเองเป็
นจำนวนเตม็แบบ 32 บิท (argb) ในรปู
แบบจุดทศนิยม

ตวัเลือก

ตาราง 40 คำจำกดัความของเนื้อหาในไฟล์ .csv ของ LIMS (ตอ่)
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การเริ่มการทำงานระบบ LIMS
วิธเีริม่การทดสอบ LIMS

1 ทำตามขอ้ใดข้อหนึง่ต่อไปนีเ้พื่อเปิดไฟล์ LIMS .plrn:

n ในหนา้ตา่ง Home (หนา้หลกั) เลอืก View (ดู) > Show (แสดง) > LIMS File Folder (โฟลเดอรไ์ฟล์
LIMS) และเปิดไฟล์ .plrn เปา้หมาย

n ในหนา้ตา่ง Home (หนา้หลกั) เลอืก File (ไฟล์) > Open (เปิด) > LIMS File (ไฟล์ LIMS) และเปดิไฟล์
.plrn เป้าหมาย

ไฟล์จะเปดิในแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) ในตัวชว่ยสรา้ง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ) แท็บ
Start Run (เริ่มการทดสอบ) แสดงข้อมลูเกีย่วกบัการทดลองที่จะดำเนนิการ นอกจากนี้ยงัแสดงบล็อกเครือ่งมื
อที่เชื่อมต่อที่คุณสามารถทำการทดลองได้

2 ในแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) เลอืกเครือ่งมอืและคลิก Start Run (เริม่การทดสอบ)

การส่งออกข้อมลูไปยังระบบ LIMS
เมือ่ดำเนนิการเสรจ็สิน้ CFX Manager Dx สรา้งไฟล์ขอ้มลู (.pcrd) ไฟล์จะบนัทกึไว้ในตำแหนง่โฟลเดอรส์ง่ออก
ข้อมลูทีก่ำหนดไว้

วิธสี่งออกขอ้มูลไประบบ LIMS

u เปิดไฟล์ .pcrd และเลือก Export (สง่ออก) > Export to LIMS Folder (ส่งออกไปโฟลเดอร์ LIMS)
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การสร้างไฟล์ขอ้มลูทีใ่ชง้านร่วมกบัระบบ LIMS ได้

เคลด็ลับ: หากคุณเลอืก Automatically Export Data (ส่งออกขอ้มูลอตัโนมตัิ) หลัง Run in LIMS Options
(ดำเนนิการในตัวเลือกระบบ LIMS) CFX Manager Dx ให้สรา้งไฟลข์้อมลูที่ใช้งานรว่มกบัระบบ LIMS ได้ใ
นรปูแบบ .csv และบนัทึกไวใ้นโฟลเดอรเ์ดิม
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ภาคผนวก D การแกไ้ขปญัหาการเชือ่มตอ่ซอฟตแ์วร์
CFX Manager Dx

บันทกึการใชง้าน
กอ่นเริม่การทดสอบใหม่ เครื่องมอื CFX96™ และ CFX96 DeepWell จะเริม่การทดสอบวิเคราะหต์ัวเองเพื่อตรว
จสอบว่ากำลงัทำงานภายในข้อมลูจำเพาะ ซอฟต์แวรจ์ะบันทึกผลการทดสอบนี้ในไฟล์ Run Log (บนัทึกการทดส
อบ) และไฟล์ Application Log (บนัทึกการใช้งาน) หากคณุสงัเกตเหน็ปัญหาในการทดลองอยา่งใดอย่างหนึง่หรื
อหลายการทดลอง เปิดบนัทึกการทดสอบและบนัทึกการใช้งานเพื่อค้นหาว่าปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมือ่ใด

CFX Manager™ Dx จะติดตามข้อมลูสถานะเครือ่งมอืระหว่างการทดสอบใน Application Log (บนัทึกการใช้งา
น) ใชบ้ันทึกเหล่านีต้ิดตามกิจกรรมที่เกดิขึ้นกบัเครือ่งมอืและในซอฟต์แวรแ์ละเพื่อการแกไ้ขปญัหา

วิธเีปดิ Application log (บนัทึกการใช้งาน)

u ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) เลอืก View (ดู) > Application Log (บนัทึกการใช้งาน)
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ภาคผนวก D การแกไ้ขปญัหาการเชือ่มตอ่ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx

การแก้ไขปัญหา
โดยทั่วไป ปญัหาซอฟต์แวรแ์ละการสือ่สารกบัเครื่องมอืสามารถแกไ้ขได้โดยการรสีตารท์คอมพิวเตอรแ์ละระบบข
องคณุ ตรวจสอบให้แนใ่จว่าได้บนัทกึงานใดๆ ที่กำลงัทำอยู่กอ่นทำการรสีตารท์

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่คอมพวิเตอร์ของคณุมี RAM เพียงพอและมพีื้นที่ดิสกว์่าง RAM ขั้นต่ำคือ 4 GB และ
พื้นที่ฮารด์ดิสกข์ั้นต่ำคือ 128 GB

ไฟฟ้าขัดขอ้ง
เมือ่ไฟฟ้าขดัขอ้ง เครือ่งมอืและคอมพิวเตอรจ์ะปิดลง หากไฟฟ้าดับเพยีงครูเ่ดียว เครื่องมอืจะกลบัมาใชง้านโปรโต
คอลอกีครัง้ แต่ Application Log (บนัทึกการทำงาน) จะบันทึกว่าเกิดไฟฟ้าขัดขอ้ง เครือ่งมอืและซอฟตแ์วรจ์ะพย
ายามทำงานตอ่ไปตามการตั้งคา่คอมพวิเตอร์และระยะเวลาที่เครือ่งมอืปิดไป โดยจะขึ้นอยู่กบัขั้นตอนของโปรโตค
อล

n หากโปรโตคอลอยู่ในขั้นตอนที่ไม่มกีารอา่นเพลต โปรโตคอลจะทำงานต่อโดยเรว็ที่สดุที่เครือ่งมอืสามารถเรี
ยกคนืพลังงานไฟฟ้าได้

n หากโปรโตคอลอยู่ในขั้นตอนที่มกีารอา่นเพลต เครือ่งมอืจะรอให้ซอฟต์แวรร์สีตารท์และกลบัมาทำการสือ่สา
รเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ในสถานการณ์เช่นนี้ โปรโดคอลจะดำเนนิต่อไปกต็่อเมื่อคอมพวิเตอร์ไมไ่ด้ปดิซอฟต์
แวรด์้วย เมือ่คอมพิวเตอรแ์ละซอฟต์แวรเ์ริม่ทำงานอกีครัง้ โปรโตคอลจะดำเนินต่อไป

การนำตัวอย่างออกจากโมดลูปฏกิิรยิาระหว่างที่เกดิไฟฟ้าดบั

คณุสามารถเปดิฝาครอบมอเตอรท์ี่ล็อกไว้ในโมดูลปฏกิริิยาเพือ่นำตัวอยา่งของคุณออกในระหวา่งที่เกดิไฟฟ้าดับไ
ด้

วิธกีารนำเพลตทีล่อ็กออก

1 กดแถบลอ็กลงเพื่อนำโมดูลปฏกิริิยาออกจาก เครือ่งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม C1000™Dx

2 ตั้งโมดูลปฏกิิรยิาไว้บนโต๊ะหรอืบนโต๊ะปฏบิตัิการอย่างระมดัระวัง

3 วางโมดูลโดยใหด้้านหน้าของโมดูลยืดออก 2 นิว้เหนือขอบ
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การแกไ้ขปัญหา

4 ใช้ประแจถอดสกรใูหญ่สองตวัออกจากใต้ขอบด้านหนา้ของโมดูลปฏกิิรยิา (ด้านล่างปุม่สำหรบัเปิดฝาครอบ)

คณุควรจะได้ยนิเสยีงปลดสลักล็อกจากภายในโมดูล

สำคัญ: ห้ามถอดสกรสูองตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ที่ขอบด้านหนา้ของโมดูล

5 ดันฝาครอบโมดูลปฏกิิรยิาใหเ้ปิดออก คณุจะสงัเกตเหน็วา่สลกั (พลาสติกสเีข้ม) ไม่ตดิอยู่แลว้ นำตัวอย่างของ
คณุออกจากบล็อก

6 ใสส่ลักล็อกกลับเขา้ไปและยึดใหแ้นน่ดว้ยสกรตูัวใหญ่เพื่อประกอบโมดูลปฏกิริยิาในขณะที่ฝาครอบเปดิอยู่
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ภาคผนวก D การแกไ้ขปญัหาการเชือ่มตอ่ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx

การเรียกไฟลไ์ปยังคอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx
คณุสามารถเรยีกขอ้มลูและล็อกไฟล์ที่อยูใ่นเครือ่งมอื และถา่ยโอนข้อมลูไปยังฮาร์ดไดรฟข์องคอมพิวเตอรท์ี่ต่ออ
ยูไ่ด้

หมายเหตุ: ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ขอ้มลูเรยีลไทม์บนฐานของเครือ่งมอืจะถกูเรยีกไปยังคอมพิวเตอร์

วิธกีารเรยีกไฟลจ์ากเครือ่งมอื

1 ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) คลิกขวาที่เครื่
องมอืเปา้หมายและเลอืกรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้

n Retrieve Log Files (เรยีกลอ็กไฟล์)

n Retrieve Data Files (เรยีกไฟล์ขอ้มูล)

2 เลือกตำแหนง่ของโฟลเดอรท์ี่จะบนัทึกไฟล์ที่เรยีก

3 คลิก Okay (ตกลง)

การตดิตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Manager Dx ด้วยตนเอง
วิธกีารติดตั้งซอฟตแ์วร์ ซอฟต์แวร์ CFX Manager Dx ดว้ยตนเอง

1 หากจำเปน็ ให้ถอดอปุกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากคอมพิวเตอร์

คน้หาตำแหน่งและปลดสาย USB ของอปุกรณบ์นคอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx ปลายด้านที่เสยีบอยู่ในเค
รือ่งสามารถเสยีบคาไว้ได้

2 ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ CFX Manager Dx ด้วยสทิธิร์ะดับผู้ดูแลระบบ

3 ใสแ่ผ่นซีดซีอฟต์แวร์

4 ในWindows Explorer ใหไ้ปที่ซดีี คลิกขวาที่ไอคอนซดีีซอฟต์แวร์ แลว้เลือก Explore เพื่อเปิดหนา้ต่างซีดี

5 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ CFX_Manager เพื่อเปิดโฟลเดอร์ จากนั้นดับเบิลคลกิที่ setup.exe เพือ่เริม่ต้นตัวช่ว
ยสรา้งการติดตั้งซอฟต์แวร์

6 ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ แล้วคลิก Finish (เสรจ็สิน้)

การตดิตัง้ไดรเวอร์อกีครั้ง
วิธกีารติดตั้งไดรฟเ์วอรข์องเครือ่งมอือกีครัง้

u ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก Tools (เครื่องมอื) > Reinstall Instrument Drivers (ตดิตั้งไดรฟ์เวอ
รข์องเครือ่งมอือกีครัง้)

หมายเหตุ: หากคณุมปีัญหาเกี่ยวกบัการสือ่สารของซอฟต์แวร์กบัระบบเรยีลไทม์หลังจากที่คุณติดตั้งไดรฟเ์ว
อรอ์กีครัง้และตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB แลว้ โปรดติดต่อฝา่ยสนับสนนุดา้นเทคนิคของ Bio-Rad
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