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 8- سایت نگهداری حیوانات
-)Micro-CT( 9- بخش تصویربرداری میکرو سی تی

 به زودی
10- بخش تصویربرداری میکرو التراسوند 

)Micro-Ultrasound(-به زودی

این مرکز، اولین کلینیک جامع پیش بالینی کشور است 
دانشگاه های خارج  دانشگاه های کشور و حتی  تمامی  و 
کنند. استفاده  مرکز  این  خدمات  از  می توانند  کشور   از 
تجهیزات  و  امکانات  فضا،  ارائه  برای  آزمایشگاه  این 
اعالم  را  خود  آمادگی  کشور  تمام  محققان  به  الزم 
تمام  که  است  آورده  فراهم  را  شرایطی  و  می کند 
در  مرکز  این  از  بتوانند  داخلی  نهادهای  و  دانشگاه ها 
کنند. استفاده  درمانی  شرایط  بهبود  و  پیشرفت   جهت 
این آزمایشگاه  معاون علمی رئیس جمهور: تجهیزاتی در 
به کار گرفته شده که زمانی آرزوی ساخت آن را داشتیم. 
از  بسیاری  تأمین  به  قادر  به دلیل شرایط تحریم،  سال ها 
این تجهیزات نبودیم اما در حال حاضر توانایی ساخت و 

عرضه آن را با تیراژ باال پیداکرده ایم.
همراه  به  بهداشت  محترم  وزیر  هاشمی  دکتر  همچنین 
دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و دکتر جعفریان ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و جمعی از معاونین ایشان در تاریخ 11 مردادماه از بخش های 
مختلف آزمایشگاه بازدید کردند و سپس طی نشستی دکتر 
آزمایشگاه جامع  از بخش های مختلف  جعفریان گزارشی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه کردند.
آزمایشگاه  مختلف  بخش های  معرفی  به  درادامه 

می پردازیم.

آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور 
 دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

 دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و 
دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز یکشنبه 

18 تیرماه 1396 افتتاح و به بهره برداری رسید. این آزمایشگاه در 
فضایي به مساحت ٧٠٠ مترمربع در زیرزمین اول ساختمان آزمایشگاه 

جامع دانشگاه علوم پزشکي تهران واقع شده است. این آزمایشگاه بانام 
التین مجهز به تجهیزات با فنّاوری باال  (high tech)است که همگی 
توسط شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است. اهمیت این 
آزمایشگاه در این است که زمینه ی نهادینه شدن آزمایش های پیش 

بالینی و فرهنگ تحقیقات بنیادین مبتنی برای فیزیک تصویربرداری را 
فراهم می نماید و در عین این که خدمات این آزمایشگاه با کمترین هزینه 

در خدمت پژوهشگران است. این مجموعه به شبکه آزمایشگاهی کل 
کشور هم متصل است تا محققان بتوانند با کمترین هزینه از خدمات این 

 آزمایشگاه استفاده کنند.
تجهیزات و امکانات موردنیاز این مجموعه توسط شرکت های 

دانش بنیان دانشگاه ها و با حمایت معاونت علمی فناوری رئیس جمهور 
ساخته شده است. این آزمایشگاه با هزینه ای در حدود 3.5 میلیارد تومان 
راه اندازی شده است که این مقدار حدود یک سوم قیمتی است که اگر 
از دستگاه های مشابه خارجی استفاده می شد بایست سرمایه گذاری 

صورت می گرفت.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشــگاه علوم پزشکی تهران دارای 
بخش های زیر است: 

)Micro-PET( 1- بخش تصویربرداری میکرو پت 
)Micro-SPECT( 2- بخش تصویربرداری میکرو اسپکت 

۳- بخش تصویربرداری اپتیکال شامل دو دستگاه FMT و 
FlouVision 

 ۴- آزمایشگاه شیمی غیر رادیواکتیو
 5- آزمایشگاه شیمی رادیواکتیو

 6- بخش جراحی حیوانات کوچک
7- آزمایشگاه ارسال، ذخیره سازی و پردازش تصاویر پیش 

 کلینیکی

راضیه سنگی،کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، کارشناس تصویربرداری آزمایشگاه
نیلوفر حسن، کارشناس مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

آشنایی با آزمایشگاه جامع پیش بالینی
 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

TUMS Pre-Clinical Core Facilities (TPCF)

                           گزارش
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PET سيستم تصويربرداري

SPECT آزمايشگاه تصويربرداري
SPECT در توموگرافی کامپیوتری، با رادیو نوکلوییدها، 

یک یا چند آشکارساز، یک کامپیوتر صفحه  نمایش دهنده 
اطراف  در  آشکارسازها  آرایه  می گیرد.  قرار  مورداستفاده 
اکتیویته  میزان شمارش  تغییرات  و  می کند  بیمار حرکت 
بدن  توسط  تابش  از  بخشی  جذب های  به  توجه  با 
کامپیوتری  نرم افزار  به وسیله  متری  ژنو  تغییرات  به عنوان 
صفحه نمایش  در  مربوطه  تصویر  نهایتًا  و  محاسبه شده 
دیگر  جهات  در  متعاقبًا  روش  این  می شود.  داده  نشان 
بدن هم تکرار می شود، بنا براین تصویر سه بعدی حاصل 
یا  این تصویر  در  تفکیک  خواهد شد. شفافیت و درجه 
اسکن چیزي حدود یک میلی متر خواهد بود. درواقع یک 
روش بسیار مشابه به یک تصویربرداری اشعه ایکس، ولی 
در مورد اخیر هم منبع تابش وهم آشکارسازی در اطراف 
برای  ها  نوکلویید  رادیو  کاربرد  می کند.  حرکت  بیمار 
گامای  فوتون  کردن  ساطع  با  همراه  باید  Spect ترجیحًا 

منفرد باشد و بهترین تصویر شفاف آن با گامای کم انرژی 
حاصل می شود.

بانام   TPCF در  نصب شده   SPECT سیستم 
اسپکت  تصویربرداري  سیستم  یک   ،HiReSPECT تجاری 
حیواني با رزولوشن باال هست. این سیستم باقابلیت های 
چندمنظوره و هم چنین ارائه بهترین عملکرد موجود براي 
درعین حال  کلینیکي،  پیش  تحقیقات  در  تصویربرداری 
و  ساخت  دانشگاهي،  تحقیقات  ازجمله  مقاصدي  براي 

ارتقاي دارو مورداستفاده قرار مي گیرد.
HiReSPECT یک سیستم تصویربرداري اسپکت حیواني 

تني سه بعدی  درون  تصاویر  که  است  دو هد  با  کوچک 
حیوانات  فیزیولوژیکي  عملکرد  از  باال  رزولوشن  با 

آزمایشگاهی کوچک را ارائه می کند.
می تواند  تحقیقاتي  مراکز  و  داروسازي  شرکت های 
که  شوند  بهره مند  اسپکت  دستگاه  از  استفاده  مزایاي  از 

PET آزمايشگاه تصويربرداري
نشر  با  مقطع نگاری  یا  پوزیترون  گسیل  با  برش نگاری 
به اختصار  که   )Positron Emission Tomography( پوزیترون 
PET نامیده می شود، روشی نوین است که در علوم تشخیصی 

در فیزیک پزشکی به ویژه پزشکی هسته ای کاربرد پژوهشی 
و همه روزه فراوانی دارد. دستگاه متداولی که این روش را 
و  دارد  نام  اسکن  پت  می برد  کار  به  تصویربرداری  جهت 
 Bismuth نوع  )از  کوچک  آشکارساز  هزار  چند  از  متشکل 
Germanium و Leutetium Orthosilicate( است که به صورت 

 511keV گاما  پرتوهای   )Coincidence detection( انطباقی 
تولیدشده از نابودی جفت، الکترون و پوزیترون را از درون 

بدن بیمار آشکارسازی می کند.

ويژگی ها تصويربرداري PET عبارت اند از:
• بخش های 	  )function( عملکرد  از  تصویر  ارائه 

و  متابولیکی  اطالعات  به  دستیابی  امکان  و  بدن  مختلف 
شیمیایی بدن
• در 	 بدخیم  و  سرطانی  نواحی  تشخیص  امکان 

بافت های سلولی
• در 	 ناهنجاری ها  ردیابی  و  تشخیص  امکان 

فعالیت های سلولی پیش از آنکه تغییراتی در آناتومی اعضا 
به صورت محسوس، ایجاد کنند.

PET، توانایی های زیادي به عنوان یک سیستم تصویربرداري 

حیوانات کوچک )پیش بالیني( داراست. در وهله اول، مانند 
سایر فن های تصویربرداري بیولوژیک می تواند براي مطالعه 
فرآیندهاي سلولي و مولکولي مربوط به بیماري در حیوانات 
مولکولي  سیگنال های  است  قادر   PET شود.  استفاده  زنده 
کنتراست  و  مکاني  تفکیک  با  بافت  عمق  در  را  ریز  بسیار 
باال دنبال نماید و لذا می تواند داده های دقیق کمي در مورد 

گسترش زماني و مکاني فراهم آورد.
داراي  بالیني  پیش  آزمایشگاه  در  نصب شده   PET سیستم 
قطر 165mm است تا بتواند میدان دید عمود بر محور حدود 
100mm را براي پوشش کامل mice و rat تأمین کند. در این 

بتوان  تا  داده شده  پیشنهاد   ۴.5cm محوري  دید  میدان  طرح، 
تقریباً تمام بدن mice را در راستاي طولي پوشش داد و با دو 

گام هم rat را پوشش داد. 
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روش   Tc-MIBI داروی  رادیو  تزریق  با  تصویربرداری 
تشخیصی اولیه از ناهنجارهای قلب در تصویربرداری های 

قلبی عروقی است.

آزمايشگاه اپتيک
های  فلوروکروم  اساس  بر  فلورسنت  تصویربرداری 
یک  توسط  که  می کند  عمل  آزمایش  مورد  نمونه  داخل 
پاسخ واکنش  برانگیخته می شود و در  نور خارجی  منبع 
نشان می دهد. فلوروکروم های سنتی شامل RFP ،GFP و 
جهش های بسیاری هستند. بااین وجود چالش های مهمی 
در داخل بدن به وسیله اتو فلورسانس بافت در طول موج 
کمتر از 700 نانومتر ظاهر می شود. این امر منجر به انتقال 
فلورسنت  پروتئین های  و  نزدیک  مادون قرمز  رنگ های 
که  است  شده  نانومتر(  نانومتر-800   700( مادون قرمز 
نفوذ  عمق  و  بافت  پایین  بسیار  فلورسانس  اتو  به واسطه 

بافت در این طول موج، امکان پذیر است.
از سوی دیگر، Bioluminescence imaging بر پایه نور 
است.  شیمیایی  آنزیمی  واکنش های  توسط  تولیدشده 
بیولوژیکی،  و  فلورسانس  تصویربرداری  دو  هر  در 
 )CCD( سیگنال های نور توسط دوربین های متحرک همراه
با درجه حرارت -150 درجه سانتی گراد، حساسیت بسیار 
تولید می شود،  بیشتری  نور  مواقعی که  دارند. در  زیادی 
غیرمسلح  چشم  حتی  یا  کمتر  حساسیت  با  دوربین های 

می توانند برای تجسم تصویر استفاده شوند.
تصویربرداری  دستگاه  دو  به  مجهز  اپتیک  آزمایشگاه   
 FMT )Fluorescent Molecular Tomography( نوري، دستگاه

و دستگاه fluoVision است.

FMT دستگاه 
تجهیزات  نوع  از   TPCF در  نصب شده   FMT دستگاه 
است  قرار  که  زماني  است،  آزمایشگاهی  و  بالیني  پیش 
دارویي به بازار عرضه شود براي تست عملکرد آن نیاز 
که  است  حیواني  فاز  در  آزمایش هایی  یکسري  انجام  به 
 FMT قابل اجراست.  دستگاه  این  طریق  از  آزمودن ها  این 
با تصویربرداري سه بعدی امکان مشاهده توزیع دارو در 
بدن حیوان را فراهم می کند. این دستگاه به منظور بررسي 
سرطان  اولیه  تشخیص  و  دارویي  مواد  و  داروها  توزیع 
است. این  ساخته شده  و  طراحي  حیواني  نمونه هاي  در 

مارکرهاي  و  داروها  بهبود  کردن  تسریع  طریق  از  مهم  این 
زیستي وبدست آوردن نتایج درون تني قابل اعتمادتر و امکان 

طراحي مطالعاتي مقرون به صرفه حاصل می  شود.

SPECT سيستم تصويربرداري

در ادامه برخی از تصاویر اخذشده توسط این دستگاه آمده 
است.

 HiReSPECT تصويرپلنار از تيروئيد موش با استفاده از اسکنر
Tc99m و تزريق راديو داروی

تصوير قلب موش 
با استفاده از اسکنر 

 HiReSPECT
و تزريق راديو 
Tc-MIBI داروی
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FluoVision دستگاه
تصویربرداري  سیستم  یک   FluoVision دستگاه 
و  هم زمان  تصاویر  که  است  تني  درون  فلورسانس 
ویدئوهایی از سیگنال های فلورسانس در موجودات زنده 
تشریح  و  جراحي  غیرتهاجمي،  هاي  تصویربرداری  در 

حیوانات کوچک و بزرگ را فراهم مي کند.
از مزایاي این دستگاه می توان به؛ حساسیت باال، باالترین 

با  انعطاف پذیری 
از طراحي  استفاده 
فضایي باز، قابلیت 
نور  با  کردن  کار 
سفید، قابلیت ثبت 
به صورت  داده ها 
ویدئو،  و  هم زمان 
استفاده  و  نصب 
دستگاه  آسان 

اشاره کرد.

سيستم تصويربرداري 
FluoVision

آزمايشگاه شيمي راديواکتيو 
(Radioactive Chemistry Lab)

آن  در  که  است  رادیواکتیو  مواد  شیمی  شیمی،  رادیو 
خواص  مطالعه  برای  عناصر  رادیواکتیو  ایزوتوپ های 
رادیواکتیو  غیر  ایزوتوپ های  شیمیایی  واکنش های  و 
عدم  شیمی،  رادیو  در  )اغلب  می گیرد  قرار  مورداستفاده 
که  می شود  ماده ای  ایجاد  به  منجر  رادیواکتیویتی  وجود 
پایدار است(. رادیو شیمی  ایزوتوپ  غیرفعال است زیرا 
تابش  سطوح  آن  در  که  است  پرتوی  شیمی  با  متفاوت 
است. کم  بسیار  شیمیایی،  مواد  در  تأثیرگذاری   برای 
رادیو شیمی شامل مطالعه هر دو گروه رادیو ایزوتوپ های 

طبیعی و آزمایشگاهی است.
کلیه فرایندهای الزم جهت تصویربرداري با دو دستگاه 

تشکیل شده  مکانیکي  و  الکترونیکي  بخش هاي  از  دستگاه 
است. حیوان موردنظر پس از بیهوشي وارد دستگاه می شود 
و با تزریق دارو به بدن حیوان، پاالیه چرخان دستگاه حول 
حیوان به گردش درمی آید و با گرفتن تصاویر سه بعدی نحوه 

توزیع دارو در بدن حیوان را نشان می دهد. 
سه  شامل  دستگاه  این  تصویربرداري  سیستم 
توان  با  و 769 نانومتر  لیزر ۴7۳ نانومتر، 5۳2 نانومتر 
نوع  از  به کاررفته  لیزرهاي  است،  خروجي 20 میلی متر 
که  داده شده است  قرار  به گونه ای  و  است  دیودي  لیزر 
پرتوهاي  تابش  امتداد  بر  عمود  مادون قرمز  لیزر  پرتو 
از  لیزر  پرتوهاي  می شود.  تابش  لیزر ۴7۳ و 5۳۳ نانومتر 
از  استفاده  که  مي کند  عبور  دستگاه  دایکرویک  فیلترهاي 
تابشي  پرتوهاي  امتداد  انطباق  باعث  دایکرویک  فیلترهاي 
و  می شود  یکدیگر  بر  مادون قرمز  و  سبز  آبي،  پرتو  از  اعم 
بازتاب شده  آینه هاي ۴5 درجه  توسط  ایجادشده  لیزر  پرتو 
تا توسط اسکنر مکانیکي تحت تابش قرار گیرد. این دستگاه 
به صورت الیه الیه با استفاده از لیزر اقدام به تصویربرداري 
کردن  نشان دار  با  موردنظر  تصاویر  مي کند.  حیوان  اندام  از 

حیوان با ماده فلوئور سنت به دست مي آید.
حوزه هاي  محققان  براي  قابل استفاده  دستگاه  این 
دستگاه  بود.  خواهد  ایمونولوژي  و  بیوشیمي  پایه،  علوم 
موش  حد  در  کوچک  حیوانات  براي  طراحی شده 
چون  حیواناتي  و  است  آزمایشگاهی )RAT( قابل استفاده 

خرگوش در این دستگاه قابل استفاده نخواهد بود.
 CE مدرک کسب  به  موفق  فلورسنت  برش  دستگاه   
این  است.  شده  جهاني  اختراع  ثبت  و  اروپا(  )استاندارد 
دستگاه در بیستمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکي رازي 

رتبه سوم را از آن خود کرد.

FMT شکل 7 سيستم تصويربرداري
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(Cell Culture Lab) آزمايشگاه سلولي
شناخت جهان شگرف و تحسین برانگیز سلول ها نیاز به 
بررسی های مورفولوژیکي، رفتاري، مولکولي، رشد و نمو 
و تعامل آن ها با یکدیگر دارد. قبل از بررسی های علمي 
در شرایط درون تني یا in vivo نیاز به بررسي سلولي در 
شرایط برون تني یا in vitro است. براي کشت سلول نیاز 
نگهداري  و  تکثیر  و  که شرایط رشد  امکاناتي هست  به 

سلول ها با تجهیزات موردنیاز انجام گیرد.
و کشت  آزمایشگاه: جداسازي  این  عمده  فعالیت های 
سرطاني  و  نرمال  سلول هاي 
طوالنی مدت  نگهداري  و 
بقاي سلول و  آن ها و سنجش 
مداخله های دارویي و ...است.

آزمايشگاه سلولي

(Histology Lab) آزمايشگاه بافت
و  حیوانات  روي  بر  بیولوژیکي  مداخله های  به منظور 
بررسي بافت آن ها پس از مداخله های مختلف، آزمایشگاهی 
آزمایشگاه  این  در  است.  شده  تعبیه  پریکلینیکال  در 
مداخله  پروسه های  و  نگهداري  آزمایشگاهی  حیوانات 
توسط پژوهشگر انجام می گیرد. وسایل و تجهیزات الزم 

بررسي  جهت 
ی  فت ها با
مختلف در این 
مهیا  آزمایشگاه 

است.

آزمايشگاه بافت

 (Molecular Biology Lab)آزمايشگاه مولکولي
امروزه تصویربرداري مولکولی به سرعت گسترش یافته 
علوم  کاربردي  و  پژوهشي  بخش  در  اساسي  نقش  و 
علوم  حدفاصل  مولکولي  تصویربرداری  دارد.  زیستي 
تحقیقات  براي  جدید  نگاهي  و  است  فیزیک  و  زیستي 
بیومدیکال به منظور مشاهده خصوصیات و مانیتور کردن 

PET و SPECT در این آزمایشگاه انجام می شود. این اقدامات 

جهت  موردنظر  لیبل  و  رادیواکتیو  ماده  نوع  تعیین  شامل، 
تزریق با توجه به هدف تصویربرداري، محاسبه میزان ماده 

رادیواکتیو موردنیاز و ... است.

آزمايشگاه راديو شيمی

تجهیزات این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:
 هود المین ایر فلو	
 برای 	 پرتوی  سنجش  برای  پرتابل  دستگاه 

ذرات آلفا، بتا و گاما
 و 	 )گاما  راه دور  تز  پرتو  سیستم شناسایی 

ایکس(
 و کلیه تجهیزات حفاظت در برابر اشعه	

 آزمايشگاه شيمی غير راديواکتيو
(Non-Radioactive Chemistry Lab) 

در این آزمایشگاه کلیه فرآیندهاي شیمایي و آزمایش روي 
ساختار داروها و مواد قبل از به کارگیری در آزمایشگاه های 
رادیو شیمی موردبررسی قرار می گیرد تا داروهاي موردنظر 
آزمایش های  همچنین  شود.  تولید  خاص  اهداف  جهت  به 
نیمه عمر  چند  طي  از  پس  داروها  روي  موردنیاز  شیمیایي 

مواد  واپاشي  از 
در  رادیواکتیو 
انجام  بخش  این 

می شود.

آزمايشگاه شيمي

تجهیزات این آزمایشگاه شامل:
هود شیمیایی

دستگاه روتاری
دستگاه بن ماری دیجیتال

دستگاه pH متر
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و  طراحی  تصویربرداری  دستگاه های  دیگر  و   SPECT

و  تعیین شده  اهداف  اساس  بر  است.  داده شده  توسعه 
نیازهای موجود، این نرم افزار دارای مشخصات زیر است:

• پایگاه 	 در  موضوع  هر  اطالعات  ذخیره سازی 
داده ها

• ذخیره سازی خودکار آخرین تغییرات اطالعات 	
در پایگاه داده ها

• مشخصات 	 بررسی  و  تصاویر  سریع  نمایش 
موردنیاز
• کنترل و اصالح موقعیت های تشریحی تصویر	
• از 	 استفاده  با  تصاویر  بین  فاصله های  کنترل 

مدل های سه بعدی
• طریق 	 از  حیوانات  نمونه  فایل  خواندن  امکان 

DVD یا CD ،فلش مموری ،PACS

• 	GPU مدل های سه بعدی مبتنی بر
• قابلیت افزودن ماژول انطباق تصویر	
• قابلیت اضافه کردن ماژول بخش بندی پیشرفته	
• قابلیت افزودن ماژول تجسم تصویر پیشرفته	

ارگانیسم ها  و  بافت ها  سلول ها،  در  بیولوژي  پروسه های 
همچنین  و  دقیق  و  حساس  هاي  مدالیته  از  استفاده  با 
دقیق تر  تشخیص  به  که  است  زایي  کنتراست  مکانیسم های 
بیماری ها ازجمله سرطان ها و اختالالت عصبي و همچنین 
کمک قابل توجهی در طراحي درمان با استفاده از اطالعاتي 
که در سطح سلولي و فیزیولوژي بافت ها و درجه تومور در 
اختیار کاربر قرار می دهد دارد. با توجه به اینکه بسیاری از 
تغییر  یا  و  مولکولی  پروفایل  تغییر  با  بیماری زا  پروسه های 
رفتار سلولی قبل از آثار آناتومی مشخص می شود، این روش

• امکان تشخیص سریع بیماری	
• تشخیص با دقت بیشتر از سطح بیماری	
• توانایی نمایش تأثیر عامل درمانی	
• بهبود درک ما از برهم کنش سلول با محیط اطراف 	

را فراهم می آورد.
تصویربرداري،  آینده  که  است  پیش بینی  قابل  بنابراین 
کلینیکال  پري  آزمایشگاه  تصویربرداري مولکولی است. در 
شده  سنتز  ماده  به  توجه  با  مولکولی  تصویربرداري  امکان 
توسط پژوهشگر توسط مدالیته هایي نظیر سی تی اسکن، پت، 

اسپکت و ام آرآي قابل نمایش هست.
به همین منظور در این آزمایشگاه تحقیقات 
تصویربرداري  جهت  مواد  سنتز  به  مربوط 

مولکولي انجام می شود.

آزمايشگاه ارسال، ذخيره سازی و 
 Data) پردازش تصاوير پيش کلينيکی

(Analysis Lab
در این بخش تصاویر دریافتي از دستگاه های 
پردازش  و  جمع آوری  مختلف  تصویربرداري 
بانام  بخش  این  در  برده  بکار  سیستم  می شود. 
تجاری SaniVis توانایي آنالیز و پردازش تصاویر 
به دو صورت دوبعدی و سه بعدی  را  پزشکي 
در  نصب شده  دستگاه های  با  به خوبی  و  دارد 
آزمایشگاه متصل بوده و امکان نمایش و آنالیز 
را  مختلف  دستگاه های  از  هم زمان  تصاویر 

فراهم می کند.
هم زمان  نمایش  برای   SaniVis سیستم 
تصویربرداری  مختلف  دستگاه های  در  تصاویر 
مانند  خانگی  حیوانات   - کوچک  حیوانات  از 
 ،PET  ،۳D Sono نوری،  CT،MRI،تصویربرداری 


