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ARGENİT 

ARGENİT AKILLI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

İ.T.Ü. Teknokent ARI 1 Binası Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İSTANBUL
Tel: 0212. 285 16 44  
www.mikroskopi.com

Otomatik Metafaz Tarayıcı - Otomatik Karyotipleme Sistemi - Mükemmel Görüntü Çözünürlüğü
İleri Görüntü İşleme Algoritmaları - Olympus BX53 - BX61 Araştırma Tipi FL Mikroskoplar 
12 bit çıkışlı 2/3 inç MonoKrom Kamera – All In-One PC - Windows 8 uyumlu - Dokunmatik Ekran
Renkli Laser Yazıcı - 2 Tb Harici Hard Disk - Arşivleme Birimi - DAPI-TxRED-FITC-Gold - Triple-
Aqua Fluorescence Filtre Seti - Metafaza ait Orjinal-İşlenmiş ve Analiz edilmiş Resimlerin Kaydı
Otomatik veya anlık veri Arşivleme - Arşivden veri çağırabilme - Gri skala Profili Gösterme
Metafaz için Direktör inceleme özelliği – Klavye Kısayolları - Kromozom Düzleştirme - İdeogram Editör
Sentromer Gösterme - ISCN 2009 sınıflandıma 300-400-500-550-700 ve 850 Band aralığında 
İdeo-gram Gösterme – 200 preperat yükleme kapasitesi Tam otomatik preperat tarama - Galeri Modülü
Barkod Okuma Özelliği - Otomatik Yağ Damlatma Özelliği – İstemci&Sunucu Mimarisi desteği
Motorize X-Y-Z hareketi, motorize Fokus - Motorize objektif değiştirme - Otomatik ışık ayarı - 
Motorize floresan filtre değişimi - 100 W halojen görünür aydınlatma - 200 W LED floresan aydınlatma 

ISO 9001 – ISO 13485 – CE Belgesi – Yerli Malı Belgesi -  Kolay kullanımlı Türkçe Arayüz

AKAS Karyotyper Otomatik Karyotipleme Sistemi kullanımı araştırma amaçlı olup tıbbi tanı prosesi için kullanılmaz.

Katalogta yer alan bazı parçalar opsiyonel / isteğe bağlı  aksesuarlardır.
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AKAS Kromozom Analiz Sistemi 

O t o m a t i k K a r y o t i p l e m e S i s t e m i

AKAS



Rapor:

O t o m a t i k K a r y o t i p l e m e S i s t e m i

Manuel Sayım :

Argenit Karyotip Modulu genetik tanı görüntü analiz 
süresini asgari seviyeye indirgemek için dizayn edilmiş 
olup kullanıcı kolaylığı sağlaması amacı ile tamamı 
Türkçe arayüze sahiptir. 
Tüm uygulamaları bir arada tutan bu arayüz üzerinde 
hasta bilgileri, analiz sonuçları, raporlama ve arşivleme 
modülleri tek ekrandan ulaşılır durumdadır.

Akıllı Veri Yönetimi:

Mikroskop altındaki numune için ışık ve netlik ayarı yapıldıktan 
sonra tek butona basılarak istenmeyen arka plan gürültüsünün 
yazılım tarafından çıkarılarak görüntünün yazılıma aktarımı 
otomatik olarak yapılabilir. Kullanıcı isteğe bağlı olarak bu işlemleri 
manuel olarak da yapabilir. Kromozomlar tek fare tık ile karyotip 
ekranına aktarılır ve yazılım aracılığı ile otomatik olarak 
yerleştirilebilir. Kromozomların lokasyonunda hata var ise 
kromozomlar doğru yerlerine kullanıcı tarafından kolayca transfer 
edilebilir. Sentromer çizgileri gösterilerek eğri kromozomlar dik 
konuma getirilebilir. Kromozomlar yukarı aşağı veya istenilen yönde 
döndürülüp sabitlenebilir. Her işlem için geri alma ve işleme geri 

dönme yapılabilir. Kromozomlar ekranda manuel olarak işaretlenerek 

kolaylıkla sayılabilinir. Band yoğunluklarının kolayca tespit edilebilmesi
için tek gri skala profilleri görüntülenebilir. 
Renklendirme seçeneği ile birbirinden ayrılmamış kromozomlar 
kolayca ayırt

Karyotip Analizi: 

AKAS Karyotyper ile saçılmış kromozomlar problem olmaz, 
kamera görüntü alanı dışında kalan saçılmış kromozomlar 
kolayca metafaz resmi içine dahil edilebilir , üstelik bu işlem 
sınırsız sayıda saçılmış kromozom için yapılabilir ve metafaz 
resmi üstünde bu işlemin yapıldığı hissi görsel olarak oluşmaz.
AKAS Karyotyper ile özellikle FISH çalışmalarda farklı fokus 
derinliklerinde gözlemlenen fluorescence sinyallerin tek düzleme 
indirgenmiş halinin resimlenmesi ise canlı görüntü üstünde 
yapılmaktadır. Çekilen resimde tüm fluorescence sinyaller her 
zaman en net oldukları halde görüntülenir.

Resim Birleştirme ve Çoklu Odaklama

Karyotipleme analiz sonuçlarını gösterir rapor sayfasını tek 
tıklama ile çağırabilirsiniz.
 
Rapor sayfanızı isteğinize göre dizayn edebilir , kurumsal 
logonuzu ve kurumsal bilgilerinizi rapor formatına 
ekleyebilirsiniz.
 
Farklı boy ve konumlarda rapor sayfası dizayn edebilir ve 
PDF Word, Excel formatında çıktı alabilir , rapor sayfasını 
e-posta ile gönderebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak cinsiyet kromozomlarının rapor sayfasında 
gözükmesini tek fare tıklaması ile engelleyebilirsiniz. 

Kameram serisi kameraların yazılımı ile çektiğiniz resimler 
üzerinde vurgulamak istediğiniz objeleri  işaretçi ok ile 
belirginleştirebilir ve objeyi tanımlayan kısa açıklama 
yazınızı resim üzerine ekleyebilirsiniz. 
Yazılım ile okun ve yazının kalınlığını rengini , tipini , stilini ve 
boyutunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. 

Akas Karyotyper: Arşivleme ve Tarama:

Hasta bilgileri ve Karyotipleme sonuçlarını otomatik olarak 
arşivleyebilme, arşivdeki dosyaları geri yükleme özelliğine sahip 
olup filtreleme özelliği ile ilgilendiğiniz kayıtları görüp, dilediğiniz 
alanlar için tarama yapılabilirsiniz.

Dokunmatik Ekran teknolojisi ile uyumlu AKAS Karyotyper  ekran 
üzerinde dokunarak işaretleme metodu kullanarak kromozom 
sayım işlemini son derece hızlı ve kullanıcı kolaylığı ile sağlar. 
Saydığınız kromozom üzerine işaretçi nokta bırakır ve aynı 
kromozomun tekrar sayılmasını engeller. Sayım işlemi dilerseniz 
kromozom çiftlerinin eşleştirilmesi metodu ile de yapılabilir, 
eksik veya fazla  sayılan kromozom çiftleri abnormal olarak 
arklı renkte gözükür.
Sayımı yapılan Metafaz rapor sayfasında otomatik olarak gözükür.

Üstün optik kaliteye sahip Zeiss - Olympus - Nikon - Leica Marka Araştırma Tipi Mikroskoplar ve SONY  
CCD medikal sensör Kameram 2 Görüntüleme Sistemleri ile bütünleşik Karyotyper  Karyotipleme 

Sistemi kullanımı kolay ve anlaşılır Türkçe kullanıcı arayüzüne sahiptir.

AKAS Karyotyper Genetik Tanılamaya Yardımcı Karyotipleme Sistemi projesi  
İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK , Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen, 

bu kapsamdaki faaliyetleri ile her yıl Bilişim İlk 500 Firma ödülü alan bir projedir.

ARGENİT 

Bu çalısma sadece yukarıda bölgeleri verilen lokuslara yönelik olup diğer sayısal ve yapısal kromozomal anomaliler hakkında fikir vermez
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Fısh Analizi & Görüntüleme:

FISH Modulu ile kullanıcı sürekli kullandığı prob setleri ve filtreleri yazılım hafızasına alıp istediği sayıda 

floresan probu fotoğraflayabilir. 

DAPI bantlama detayını incelemek için renkliden griye dönüştürme yapılabilinir. 

Zayıf sinyaller histogram ve keskinleştirme ayarları yardımı ile kuvvetlendirilebilir 

FISH modulu ile manuel spot sayma , her bir interfaz hücre üzerinde skorlama yapılabilir ve kaydedilebilinir. 

FL resimler üzerinde birden fazla Aktif İlgi Alanı (ROI) seçilebilir ve sinyal şiddeti ayarı sadece seçili ROI'ler 

üzerinde uygulanabilir. 

Yazılım ile ROI iç veya dış sinyal gürültü temizliği tek tuşla yapılabilir. İstenmeyen gürültüler için kullanıcı 

kolaylığı sağlayan silgi fonksiyonu bulunmaktadır. 

Dinamik olarak belirlenebilen bir eşiğin altında kalan sinyaller temizlenebilir. 

Yapılan bütün işlemler tek tek her bir kanal üzerinde ya da hepsinin bir arada gözüktüğü sonuç görüntü 

üzerinde eşzamanlı olarak izlenebilir. 

Orijinal görüntünün sürekli koruması ve tek bir tuşla bu görüntüye geri dönülmesini sağlanmaktadır.

AKAS

DAPI FITC Texas RED

Motorize mikroskopla interfaz hücre çekirdekleri otomatik bulunur.
Normal - Abnormal hücreler FISH proba göre sayılıp skorlanır. 
Sayma ve skorlama işlemi manuel olarakta yapılabilir. 
Tüm spotlar galeri şeklinde görüntülenebilir. 
İlgili FISH alanının yüksek çözünürlüklü dijital slayt görüntüsü oluşturulur. 
Ölçüm sonuçları ve istatistikler otomatik olarak rapor sayfasına eklenir. 

easy FISH
SPOT Sayım - FISH Skorlama - SPOT Galeri
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