
 آموزش بسته محاسبه کاریوتایپ کروموزم ها

 

1. Set Threshold 

  زمینه جدا کنید. تصویرکروموزوم ها را از به کمک این ابزار قادر خواهید بود تا 

  براي جدا کردن کروموزوم ها دو ابزار وجود دارد 

1- General Threshold 
2- Local Threshold 

 

  
  نوع تصویر می توانید از یکی از این دو ابزار استفاده کنید.بسته به 

را انتخاب  255تا  0میله انتخابی وجود دارد که شما را قادر می سازد که عددي بین در روش اول 
بیانگر رنگ سفید و اعداد بین آن رنگ هاي خاکستري را  255بیانگر رنگ سیاه و عدد  0کنیم. عدد 

پوشش می دهد. همچنین برنامه با نمایش هیستوگرام تصویر شما را در انتخاب اعداد براي جدا 
  وموزوم ها یاري می کند. کردن کر



حرکت دهید نرم افزار کروموزوم ها با اندازه  255در روش دوم هرچه میله انتخابی را به طرف عدد 
حرکت دهید نرم افزار ذرات  255رگتر را پوشش می دهد و اگر فلش سمت چپ میله را به سمت بز

  کوچک انتخاب شده را حذف می کند.

 

  

2. Binary Improvement 

  بهبود ناحیه انتخاب شده (کروموزوم ها) ابزارهاي متفاوتی در اختیار کاربر قرار گرفته است.براي 
   Remove Binary , Binary Operation , Paintingقسمت اصلی شامل:  3این ابزار داراي 

  می باشد.



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1-  
فاز مورد نظر  در این بخش شما قادر خواهید بود تا قسمت هایی از زمینه تصویر که همراه با

  (کروموزم هاي) انتخاب شده است ، و یا ذره هایی که دلخواه شما نیستند، را حذف کنید.
  ابزار هاي تعیین شده در این قسمت شامل:

 Remove Measure:  حذفObject .هاي با اندازه مشخص 

 
  در صفحه باز شده سه لیست نمایش داده می شود.

 لیست متغیر ها -1

 لیست شرط ها -2

 مقیاس هالیست  -3

 



قرار می  valueبا توجه به نوع انتخاب و همچنین مقدار اعدادي که درون جعبه متن 
ها (کروموزوم ها) در تصویر باینري انتخاب شده حذف می   objectدهید ، بخشی از 

  شوند.
به طور  مثال فرض کنید می خواهیم ذرات و نویز هاي بسیار کوچک انتخاب شده در 

را انتخاب کرده ، در  Areaدر ابتدا در لیست متغیر ها گزینه  تصویر را حذف کنیم.
لیست دوم شرط کوچکتر مساوي را انتخاب می کنیم و همچنین در لیست سوم ، 

pixcel  و یاmicrometer  را انتخاب می کنیم. سپس در جعبه متنvalue 
مساحت ذره هاي کوچک را  (به طور انتخابی، و یا با چند بار امتحان کردن) تایپ 

حذف شده ، بزرگ تر از  ذراتکلیک میکنیم. اگر  Removeکرده و سپس روي دکمه 
هاي کوچک به طور کامل حذف نشدند ، می توانید با ذرات حد انتظار بودند و یا 
رگشته و دوباره مراحل باال را با اعداد یک مرحله به قبل ب Undoکلیک بر روي دکمه 

  مقدار بیشتر و یا کمتر امتحان کنید.
  توضیح برخی از متغیر ها :

Area) مساحت ذره :object(  
Rectangle widthپهناي ذره :  

Rectangle heightارتفاي ذره :  
Lengthبزرگترین قطر ذره :  
Widthکوچکترین قطر ذره :  

Circular Diameterمعادل ذره : قطر دایره  
Circularity تا  (کمترین تشابه به دایره)0: درصد کرویت ذره، عددي بین

  (بیشترین تشابه به دایره)1
  

 Remove Selection حذف :object .هاي انتخابی توسط کرسل موس 

فرض کنید در تصویر باینري انتخاب شده، چند ذره با ابعاد(مثال مساحت هاي) مختلف 
(به طور مثال می  ما نیستند و می خواهیم آن ها را حذف کنیموجود دارد که دلخواه 

تا در پردازش محاسبه نشوند. به  خواهیم هسته سلول موجود در تصویر را حذف کنیم)



علت کم بودن تعداد این ذره ها میتوان آنها را به صورت دستی حذف کرد، کافی است در 
کلیک کرده، سپش با   start selectionروي گزینه  Remove selectionقسمت 

موس روي ذره هاي مورد نظر رفته و روي آن ها کلیک کنید تا حذف شوند، سپس بعد از 
 کلیک کرده تا کار اتمام یابد. finishحذف تمام ذره هاي مورد نظر روي دکمه 

ین کاربرد اصلی این قسمت حذف کروموزوم هاي روي هم افتاده است تا در مرحله بعدي ا
  کروموزوم ها را به صورت دستی انتخاب کنیم.

 

  
یک   undoاگر ذره اي به اشتباه حذف شده باشد، می توانید با کلیک بر روي دکمه  

  مرحله به عقب برگردید.
  

 Remove Polygon.حذف ناحیه انتخابی توسط کاربر : 



 
بر روي  و سپس کلیک کردن start selectionدر این صفحه با کلیک بر روي دکمه 

نقاطی در روي تصویر، تمام ذره هاي داخل ناحیه ایجاد شده، حذف می شوند. براي 
این منظور پس از چند کلیک بر روي تصویر و انتخاب ناحیه مورد نظر ، بر روي تصویر 

به عنوان آخرین نقطه ، راست کلیک کرده تا عمل حذف انجام شود. براي برگشت به 
  کلیک کنید.  undoي دکمه مرحله قبل می توانید بر رو

  
 Separator جدا کردن دو :Object  (کروموزوم) به هم چسبیده به صورت دستی 

فرض کنید در انتخاب کروموزوم ها ، دو کروموزوم به هم چسبیده اند اگر پردازش 
در نظر گرفته و  objectمحاسبات انجام شود، نرم افزار این دو کروموزوم را به عنوان یک 

محاسبه می کند، که  objectتمام ویژگی ها را(مساحت، محیط، طول و ...) براي این 
اطالعات آن درست نمی باشد. براي رفع این مشکل باید به طریقی این دو کروموزوم را از 

براي همین کار در نظر  Binary removeدستی در  Separatorهم جدا کنیم، ابزار 
کلیک کرده و سپس  start selectionگرفته شده است. کافی در این قسمت روي دکه 

هاي به هم چسبسده را از هم جدا objectبا  کلیک بر روي تصویر و انتخاب دو نقطه 
  کنید.

1 .objectهاي به هم چسبیده  

  

  Separator . جدا سازي توسط ابزار2

  

3 .objectهاي جدا شده  

  

  
  



2- Binary Operation 
وجود دارد که شامل  و بهبود ناحیه انتخاب شده در این قسمت عملگر هایی براي تغییر در اندازه

  موارد ذیل می باشد.
 Erode سایش اطراف فاز انتخاب شده با میزان مشخص : 

 Dilate افزایش اطراف فاز انتخاب شده به میزان مشخص : 

 Openingصاف نمودن و حذف نقاط تیز در اطراف فاز : 

 Close.پر کردن حفرات کوچک داخل فاز انتخاب شده : 

 Fill.پر کردن تمام حفرات داخل فاز انتخاب شده : 

 Inverse.تعویض ناحیه انتخاب شده با زمینه تصویر و بالعکس : 

 
 

3- Painting : 

در این قسمت کاربر می تواند یک ناحیه را به صورت دستی انتخاب و همچنین می تواند به 
(به طور مثال اگر کروموزومی به صورت کامل انتخاب  صورت دستی خط هایی را رسم کند.

نشده و یا قابلیت انتخاب آن به صورت اتوماتیک وجود نداشته است را میتوانید با این ابزار به 
 صورت دستی انتخاب کنید.)

 
3. Manual Select Chromosome 



ه ایم را به صورت در این قسمت کروموزوم هاي روي هم افتاده که در مرحله قبل آنها را حذف کرد
  دستی انتخاب می کنیم.

براي این کار ابتدا با چپ کلیک و نگاه داشتن کلیک موس و حرکت به دور کروموزوم مورد نظر آن را 
  انتخاب کنید و در انتهاي انتخاب با راست کلیک کار انتخاب پایان می پذیرد.

زرگنمایی ، بزرگ کرده تا انتخاب کروموزوم ها براي انتخاب راحتتر می توانید در ابتدا تصویر را با ابزار ب
  راحتتر و دقیق تر انجام شود.

  
  Removeاگر کروموزوم انتخابی به درستی انتخاب نشده باشد، می توانید آن را انتخاب کرده و گزینه 

4- Chromosome  Manager 
 

ها را چک کرده و به مرحله  در این مرحله کاربر زاویه ایستادن و نقطه سانترومر تمام کروموزوم
  بعد خواهد رفت.



  
  

  امکانات این بخش شامل :
 مشاهده تمام کروموزوم هاي انتخاب شده  -1

 مشاهده صحت زاویه ایستادن کروموزوم -2

 قابلیت چرخش کروموزوم براي بهترین حالت ایستادن -3

 قابلیت نمایش نقطه سانترومر کروموزوم -4

 قابلیت تغییر نقطه سانترومر -5

  انتخاب نوع کروموزومقابلیت  -6
  

وجود دارد، یا کلیک بر روي دو گزینه   Progress barبراي حرکت در بین کروموزوم ها ابزار 
Previous   وNext  .می توانید بین کروموزوم ها حرکت کنید  



کلیک کنید . همچنین براي تغییر نقطه   Viewنقطه سانترومر بر روي گزینه براي مشاهده 
کلیک کرده و سپس  بر روي نقطه سانترومر کروموزوم مورد   Changeسانترومر روي گزینه 

  نظر کلیک کنید تا دایره در وسط آن قرار گیرد.

  
  

5- Chromosome  Classification 
ها را کنار هم قرار  در این بخش نرم افزار به صورت خودکار جفت کروموزوم ها را شناسایی و آن

  می دهد.
  



  
   

  امکانات این بخش شامل :

 تغییر اندازه فاصله بین جفت کروموزوم ها و بین هر رو جفت کروموزوم -1

 تغییر اندازه حاشیه از چهار طرف -2

 چیدمان مجدد کروموزوم ها -3

 تغییر و جابجایی یک کروموزوم به صورت جدا -4

 تغییر و جابجایی جفت کروموزوم -5

 کروموزوم و نمایش مشخصات آن و مشاهده آن در تصویر اصلی گستره کروموزومیانتخاب یک  -6

، با حرکت کلیک کنید  Select Chromosomeبراي مشاهده و انتخاب یک کروموزوم بر روي گزینه 
بر روي کروموزوم ها در سمت چپ تصویر و کلیک بر روي هرکدام از آن ها می توانید آن کروموزوم را در 

 Chromosomeه کروموزومی در سمت راست مشاهده و مشخصات آن را در قسمت تصویر گستر

Information  .مشاهده کنید  



را انتخاب و سپس با   Change Chromosome Locationبراي جابجایی یک کروموزوم ابتدا گزینه 
و کلیک بر روي کروموزومی که قسط جابجایی با آن را دارید، آن دو با  م مورد نظروکلیک بر روي کروموز

  تغییر مکان خواهند داد.

  

براي جابجایی و جفت کروموزوم هایی که در موقعیت خود قرار ندارند به طوري که ترتیب بقیه جفت 
کروموزوم ها به هم نخورد و به اصطالح جفت کروموزوم ها به سمت راست شیفت پیدا کنند، ابتدا گزینه 

Change Chromosome And Shift اي را انتخاب و سپس با کلیک بر روي یکی از کروموزوم ه
مربوط به جفت کروموزوم مربوطه و کلیک بر روي جفت کروموزومی که قسط شیفت به راست را دارید، 

  این عمل انجلم می شود.

 Chromosome rearrangeچیدمان دوباره کروموزوم ها به صورت خودکار بر روي گزینه براي 
  کلیک کنید.

  ي آن دابل کلیک کنید.براي تغییر زاویه و یا نقطه سانترومر یک کروموزوم بر رو

کلیک کنید این کار   Refresh Imageبراي دوباره ترسیم نمایش جفت کروموزوم ها بر روي گزینه 
زمانی موثر است که کاربر تغییري در کروموزوم ها و یا نمایش آن ها انجام داده است و در نرم افزار 

  تصویر جفت کروموزوم ها به روز نشده است.

  هده کنید.ابه مرحله آخر رفته و گزارش کار را مش  Nextنه باکلیک بر روي گزی

  توضیح پارامتر هاي گزارش:



Length:طول کوروموزوم 

Short arm:طول بازوي کوچک 

Long arm:طول بازوي بزرگ 

Lcn/L total:نسبت طول کروموزوم به طول کل کروموزوم ها 

Centromere Index:  کروموزومنسبت فاصله نقطه سانترومر به طول  

2n: تعداد کل کروموزوم ها   

Number of arms:تعداد کل بازو ها 

Fn: هاي غیر جنسیکل بازوهتعداد    

Fna: تعداد کل بازو هاي جنسی 

All Chromosome Length: جمع کل طول کروموزوم ها   
Total Metacentric: تعداد کروموزو هاي نوع متاسانتریک 

Total Submetacentric: تعداد کروموزو هاي نوع ساب متاسانتریک   

Total Acrocentric: تعداد کروموزو هاي نوع اکروسانتریک   

Total Telocentric: تعداد کروموزو هاي نوع تلوسانتریک   

  
  
  


