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پروتکل کاربری Oosight :به راحتی و به صَست کبسثشدی دس صهبى تضسیق دسٍى سیتَپالسوی اسپشم
 ICSIاستفبدُ هی ضَد.
Cathy Boutin, Cambridge Research & Instrumentation, Inc, MA

ً گبُ کلی:
 تضسیق دسٍى سیتَپالسوی اسپشم  ICSIسٍش ثِ خَثی ضٌبختِ ضذُ ای است کِ دس صهیٌِ سٍش ّبی کوک ثبسٍسی جْت ثْجَدهیضاى ثبسٍسی هخصَصبً دس استجبط ثب ًبثبسٍسی ٍاثستِ ثِ فبکتَس هزکش ،استفبدُ هی ضَد.
 هعوَالً  ICSIسا ثب استفبدُ اص یک هیکشٍسکَح ایٌَست ثِ ّوشاُ سیستن هیکشٍ ایٌجکطي ضبهل هیکشٍ َّلذس ٍهیکشٍایٌجکتَس است اًجبم هی ضَد .اکثشاً اص کٌتشاست ّبفوي ثشای ایجبد کٌتشاست ثْتش ثشای گبهت ّب استفبدُ هی ضَد.
ّوچٌیي ایي کٌتشاستٍ ،ضَح ثسیبس خَة ٍ عویقی سا دس هطبّذُ تخوک ایجبد هی کٌذ (تصَیش ٍ )1aلی هتبسفبًِ ایي گًَِ
کٌتشاست ّب قبدس ًیستٌذ اهکبى کبفی سا جْت هطبّذُ ّستِ ٍ تشکیجبت ٍاثستِ ثِ هَاد طًتیکی داخل تخوک سا ایجبد کشدُ
تب دس صهبى تضسیق ثِ جلَگیشی اص خطش تخشیت هَاد طًتیکی کوک کٌٌذ.
سیستن  Oosight Imagingایي هطکل سا ثِ ٍسیلِ ایجبد سٍضی ثشای ًوبیبى سبصی سضتِ دٍک تقسین هیَص Spindle
(تصَیش  ٍ )1bاستجبط هستقین آى ثب هحل استقشاس هَاد طًتیکی ثشای دٍس ًگِ داضتي آى ّب اص هحل ٍسٍد سَصى تضسیق اسپشم
دس طَل  ، ICSIثشطشف کشدُ است.
سیستن  Oosight Imagingاص سذٌ ایي هحذٍدیت ثب اهکبى ًوبیبى سبصی سضتِ ّبی دٍک تقسین  Spindleدس ٌّگبم ICSI
(تصَیش  )1bثب اهکبى هطخص کشدى هحل قشاس گشفتي آى ٍ هْن تش ایي کِ استجبط هحل آى ثب هحل استقشاس هَاد طًتیکی ٍ
دٍس ًگِ داضتي آى دس صهبى ٍسٍد سَصى ثشای تضسیق اسپشم  ،عجَس کشدُ است.

* پشٍتکل:
هشاحل رکش ضذُ صیش ،اسبس کبس ثب سیستن  Oosight Imagingدس طَل ّ ICSIستٌذّ .وچٌیي ثشای ثِ حذ اکثش سسبًذى
کبسثشی ایي سیستن  ،تَصیِ هی ضَد اص اهکبى جبًجی ثشًبهِ اٍلیِ  CRiکِ ثِ صَست جذاگبًِ اسائِ هی ضَد ،استفبدُ ضَد.
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تصَیش  .8تصبٍیش تخوک هتبفبص هیَص  IIاًسبًی گشفتِ ضذُ قجل اص  . ICSIتصَیش  1aصشفـبً ثب کٌتشاست ّبفوـي گشفتِ ضذُ ،دس صَستی
کِ تصَیش  1bثب استفبدُ اص سیستن  Oosight Imagingگشفتِ ضذُ است کِ دس آى ً Spindleوبیبى ضذُ ٍ ایي تصَیـش سبختـبس
 Spindleسا دس صاٍیِ  90دسجِ ًسجت ثِ پَالس ثبدی ًطبى هی دّذ .ایي تخوک سا ثبیذ ثب استفـبدُ اص هیکـشٍ َّلذس ٍ ایٌجکطي
ثچشخبًیذ ،ثِ صَستی کِ  Spindleدس هحل سبعت  81دس ثبالی صهیٌِ دیذ هیشٍسکَح قشاس گیشد تب اص خطشات ٍسٍد سَصى ثشای تضسیق
اسپشم ًسجت ثِ  ٍ Spindleهَاد طًتیکی دٍس ثبضذ.

 .8قجل اص ( ICSIقجل اص ایي کِ دیص ّبی حبٍی ًوًَِ سا ثیبٍسیذ) ًشم افضاس  Oosightسا ثبص کٌیذ ٍ هشاحل پس صهیٌِ ٍ
کبلیجشاسیـَى اٍلیِ سا اًجبم دّیذ .ایي سا هی تَاى ثِ خَثی دس ثْشُ گیشی هشاحل اصلی کبس اًجبم داد .صهبًی کِ آهبدُ اًجبم
 ICSIضذیذ ،هشاحل  1تب  83سا اًجبم دّیذ.
 .1دس  ٍ Oosight Modeثب قشاس دادى اهکبًبت اپتیک هشثَط ثِ  Oosightپس صهیٌِ ( )Backgroundسا ثگیشیذ .ایي کبس سا
تٌْب یکجبس ثشای ّش دیص ثب استفبدُ اص لٌض  40Xاًجبم دّیذ.
 .3حبل ثِ هُذ  Live Videoسَئیچ کٌیذ .ثب استفبدُ اص ًشم افضاس ٍ یب ثب استفبدُ اص اهکبى جبًجی پذال پبیی . CRi
.4

کٌذاًسَس سا تٌظین کٌیذ ٍ پیچ آى سا ثچشخبًیذ تب فیلتش اپتیک ّبفوي دس هسیش ًَس قشاس گیشد.

 .5دس هذل کبس استبًذاسد  ( Live Videoثب استفبدُ اص اپتیک ّبفوي دس هسیش ًَس ) ،اسپـشم ّب سا اًتخبة کٌیذ ( تغییش لٌض ضیئـی
ثِ چیضی آسیت ًخَاّذ صد پس ّوبى طَس کِ ثِ صَست دستی اًجبم هی دادیذ ،تٌظیوبت سا ثشای داضتي کیفیت ثْتش اًجبم
دّیذ) .
 .6قطشُ حبٍی تخوک ّب سا دس هسیش دیذ قشاس دادُ ٍ تخوک ّب سا دس صهیٌِ دیذ قشاس دّیذ ٍ ثب  Live Videoآى ّب سا ثجیٌیذ.
 .7حبل ،کٌذاًسَس سا ثچشخبًیذ تب فیلتش اپتیک  CRiدس هسیش ًَس هیکشٍسکَح قشاس گیشد ٍ ًَس سجض ثشقشاس ضَد.
 .8اکٌَى ،هذل کبس  Oosightسا دس ًشم افضاس اص  Live Videoثِ  Live Oosightسَئیچ کٌیذ.
 .9حبل تخوک سا ثِ ّوشاُ  Spindleثب فَکَس خَة ثجیٌیذ.
 .80تصَیش سٍی صفحِ ًشم افضاس سا ثب کلیک کشدى سٍی آیکَى  Snapثجت ٍ رخیشُ کٌیذ.
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 .88پس اص گشفتي عکس تخوک ثب  ، Spindleآى سا آهبدُ  ICSIکٌیذ.
 .81تخوک سا ثب استفبدُ اص سَصى ٍ هیکشٍ پیپت ثچشخبًیذ تب  Spindleدس سبعت  81یب  6قشاس گیشد.
 .83حبل ،سَصى تضسیق اسپشم سا اص سٍثشٍ سبعت  3ثِ دٍس اص هحل استقشاس  ٍ Spindleهَاد طًتیکی ٍاسد تخوک کٌیذ.

 دس هَسد : CRi
 ، )CRi( Cambridge Research & Instrumentation, Incکوپبًی تصَیشثشداسی ثیَ هذیکبل ٍاقع دس ثَستَى اهشیکب
است کِ سٍش ّبی ًَیي ٍ خالقبًِ دس صهیٌِ سیستن ّبی تصَیشثشداسی اپتیک ثب ثیص اص  10سبل تجشثِ سا اسائِ هی کٌذ .تین
تخصصی ٍ چٌذ هٌظَسُ  CRiهصوٌن دس اسائِ ساُ حل ّبی جبهع ٍ کبسثشدی ثشای ایجبد اهکبى هطبّذُ ّش چِ ثیطتش اجضای سلَل
ثِ صَست صًذُ ثشای هَاسد دسهبًی ٍ تحقیقبتی هی ثبضذ.
في آٍسی  CRiکوک هی کٌذ اطالعبت تخصصی تش جذیذی ثشای ًوًَِ ّبی ثیَلَطیک ٍ کلیٌیکی دس صهیٌِ ّبی هَسفَلَطیک،
فیضیَلَطیک ٍ ثیَضیویبیی ثشای ثبفت ّب ٍ اًذام ّبی دس دست ایجبد ضَد.

 پیچیذگی ثیوبسی ّب دس هشاحل هختلف اص سلَلی تب کل اسگبًیسن ثشسسی ٍ ثجت ٍ گضاسش هی ضَد کِ هٌجش ثِ ضتبة گیشیٍ افضایص تحقیقبت ثش سٍی ثیوبسی ّب ٍ تَسعِ داسٍّب ثشای کوک ثِ سّبیی ثیوبساى اص ثیوبسی ٍ ّویي طَس پضضکی ضخصی
ضذُ است.
ثب ثیص اص  80طشح ثجت ضذُ خالقبًِ ،کوپبًی  CRiجَایض ًَآٍسی ثسیبسی سا ثب اسائِ ٍسیع هحصَالت ٍ خذهبت دس سشاسش جْبى
کست کشدُ است کِ ایي ضبهل جَاهع هحققبى آکبدهیک تب کبسخبًجبت داسٍیی ٍ تب کلیٌیک ّبی پضضکی است.
 کوپبًی  RIاًگلیس ،ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ اًحصبسی خذهبت ٍ فشٍش  CRiدس خبٍسهیبًِ ٍ هتعبقجبً ضشکت ایشاى پٌبم ثِ عٌَاىًوبیٌذُ اًحصبسی فشٍش ،خذهبت پس اص فشٍش ٍ آهَصش  Oosight Imagingآهبدُ اسائِ توبهی خذهبت فشٍش،
آهَصشً ،صت ٍ ساُ اًذاصی ٍ ثشگضاسی کبسگبُ عولی دس سشاسش کطَس ثذٍى ّشگًَِ هحذدٍیتی است.

( تْیِ ضذُ دس ثخص علوی ضشکت ایـشاى پٌـبم )
www.Research-Instruments.com
Science@Iran-Panam.com
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