گزارش

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

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 فناوریهای شناختی و

دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز یکشنبه
 18تیرماه  1396افتتاح و به بهرهبرداری رسید .اين آزمايشگاه در

فضايي به مساحت  ٧٠٠مترمربع در زیرزمین اول ساختمان آزمايشگاه

جامع دانشگاه علوم پزشكي تهران واقعشده است .این آزمایشگاه بانام
التین مجهز به تجهیزات با فنّاوری باال )(high techاست که همگی

توسط شرکتهای دانشبنیان طراحی و ساختهشده است .اهمیت این
آزمایشگاه در این است که زمینهی نهادینه شدن آزمایشهای پیش

بالینی و فرهنگ تحقیقات بنیادین مبتنی برای فیزیک تصویربرداری را

فراهم مینماید و در عین اینکه 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 شرکتهای

دانشبنیان دانشگاهها و با حمایت معاونت علمی فناوری رئیسجمهور

ساختهشده است .این آزمایشگاه با هزینهای در حدود  3.5میلیارد تومان
راهاندازی شده است که این مقدار حدود یکسوم قیمتی است که اگر
از دستگاههای مشابه خارجی استفاده میشد بایست سرمایهگذاری
صورت میگرفت.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشــگاه علوم پزشکی تهران دارای
بخشهای زیر است:
 -1بخش تصویربرداری میکرو پت ()Micro-PET
 -2بخش تصویربرداری میکرو اسپکت ()Micro-SPECT
 -۳بخش تصویربرداری اپتیکال شامل دو دستگاه  FMTو
FlouVision

 -۴آزمایشگاه شیمی غیر رادیواکتیو
 -5آزمایشگاه شیمی رادیواکتیو
 -6بخش جراحی حیوانات کوچک
 -7آزمایشگاه ارسال ،ذخیرهسازی و پردازش تصاویر پیش
کلینیکی
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 -8سایت نگهداری حیوانات
 -9بخش تصویربرداری میکرو سی تی (-)Micro-CT
بهزودی
 -10بخش تصویربرداری میکرو التراسوند
(-)Micro-Ultrasoundبهزودی
این مرکز ،اولین کلینیک جامع پیش بالینی کشور است
و تمامی دانشگاههای کشور و حتی دانشگاههای خارج
از کشور میتوانند از خدمات این مرکز استفاده کنند.
این آزمایشگاه برای ارائه فضا ،امکانات و تجهیزات
الزم به محققان تمام کشور آمادگی خود را اعالم
میکند و شرایطی را فراهم آورده است که تمام
دانشگاهها و نهادهای داخلی بتوانند از این مرکز در
جهت پیشرفت و بهبود شرایط درمانی استفاده کنند.
معاون علمی رئیسجمهور :تجهیزاتی در این آزمایشگاه
به کار گرفتهشده که زمانی آرزوی ساخت آن را داشتیم.
سالها به دلیل شرایط تحریم ،قادر به تأمین بسیاری از
این تجهیزات نبودیم اما در حال حاضر توانایی ساخت و
عرضه آن را با تیراژ باال پیداکردهایم.
همچنین دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت به همراه
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  11مردادماه از بخشهای
مختلف آزمایشگاه بازدید کردند و سپس طی نشستی دکتر
جعفریان گزارشی از بخشهای مختلف آزمایشگاه جامع
دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه کردند.
درادامه به معرفی بخشهای مختلف آزمایشگاه
میپردازیم.

آزمايشگاه تصويربرداري PET

برشنگاری با گسیل پوزیترون یا مقطعنگاری با نشر
پوزیترون ) (Positron Emission Tomographyکه بهاختصار
 PETنامیده میشود ،روشی نوین است که در علوم تشخیصی
در فیزیک پزشکی بهویژه پزشکی هستهای کاربرد پژوهشی
و همهروزه فراوانی دارد .دستگاه متداولی که این روش را
جهت تصویربرداری به کار میبرد پت اسکن نام دارد و
متشکل از چند هزار آشکارساز کوچک (از نوع Bismuth
 Germaniumو  )Leutetium Orthosilicateاست که بهصورت
انطباقی ) (Coincidence detectionپرتوهای گاما ۵۱۱keV
تولیدشده از نابودی جفت ،الکترون و پوزیترون را از درون
بدن بیمار آشکارسازی میکند.
ویژگیها تصويربرداري  PETعبارتاند از:
•ارائه تصویر از عملکرد ( )functionبخشهای
مختلف بدن و امکان دستیابی به اطالعات متابولیکی و
شیمیایی بدن
•امکان تشخیص نواحی سرطانی و بدخیم در
بافتهای سلولی
•امکان تشخیص و ردیابی ناهنجاریها در
فعالیتهای سلولی پیش از آنکه تغییراتی در آناتومی اعضا
بهصورت محسوس ،ایجاد کنند.
 ،PETتواناییهای زيادي بهعنوان يک سيستم تصويربرداري
حيوانات کوچک (پيش باليني) داراست .در وهله اول ،مانند
ساير فنهای تصويربرداري بيولوژيک میتواند براي مطالعه
فرآيندهاي سلولي و مولکولي مربوط به بيماري در حيوانات
زنده استفاده شود PET .قادر است سیگنالهای مولکولي
بسيار ريز را در عمق بافت با تفکيک مکاني و کنتراست
باال دنبال نمايد و لذا میتواند دادههای دقيق کمي در مورد
گسترش زماني و مکاني فراهم آورد.
سيستم  PETنصبشده در آزمايشگاه پيش باليني داراي
قطر  165mmاست تا بتواند ميدان ديد عمود بر محور حدود
 100mmرا براي پوشش کامل  miceو  ratتأمین کند .در اين
طرح ،ميدان ديد محوري  4.5cmپيشنهاد دادهشده تا بتوان
تقریب ًا تمام بدن  miceرا در راستاي طولي پوشش داد و با دو
گام هم  ratرا پوشش داد.

سيستم تصويربرداري PET

آزمايشگاه تصويربرداري SPECT

 SPECTدر توموگرافی كامپيوترى ،با راديو نوكلوييدها،
يك يا چند آشکارساز ،يك كامپيوتر صفح ه نمایش دهنده
مورداستفاده قرار میگیرد .آرايه آشکارسازها در اطراف
بيمار حركت میکند و تغییرات ميزان شمارش اكتيويته
با توجه به جذبهای بخشى از تابش توسط بدن
بهعنوان تغییرات ژنو مترى بهوسیله نرمافزار كامپيوترى
محاسبهشده و نهایت ًا تصوير مربوطه در صفحهنمایش
نشان داده میشود .اين روش متعاقب ًا در جهات ديگر
بدن هم تكرار میشود ،بنا براین تصوير سهبعدی حاصل
خواهد شد .شفافيت و درجه تفكيك در اين تصوير يا
اسكن چيزي حدود يك میلیمتر خواهد بود .درواقع يك
روش بسيار مشابه به يك تصویربرداری اشعه ايكس ،ولى
در مورد اخير هم منبع تابش وهم آشکارسازى در اطراف
بيمار حركت میکند .كاربرد راديو نوكلوييد ها براى
 Spectترجیح ًا باید همراه با ساطع کردن فوتون گاماى
منفرد باشد و بهترين تصوير شفاف آن با گاماى كم انرژى
حاصل میشود.
سیستم  SPECTنصبشده در  TPCFبانام
تجاری  ،HiReSPECTيک سيستم تصويربرداري اسپکت
حيواني با رزولوشن باال هست .اين سيستم باقابلیتهای
چندمنظوره و همچنین ارائه بهترين عملکرد موجود براي
تصویربرداری در تحقيقات پيش کلينيکي ،درعینحال
براي مقاصدي ازجمله تحقيقات دانشگاهي ،ساخت و
ارتقاي دارو مورداستفاده قرار مي گيرد.
 HiReSPECTيک سيستم تصويربرداري اسپکت حيواني
کوچک با دو هد است که تصاوير درون تني سهبعدی
با رزولوشن باال از عملکرد فيزيولوژيکي حيوانات
آزمایشگاهی کوچک را ارائه میکند.
شرکتهای داروسازي و مراکز تحقيقاتي میتواند
از مزاياي استفاده از دستگاه اسپکت بهرهمند شوند که
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اين مهم از طريق تسريع کردن بهبود داروها و مارکرهاي
زيستي وبدست آوردن نتايج درون تني قابلاعتمادتر و امکان
طراحي مطالعاتي مقرونبهصرفه حاصل می شود.

سيستم تصويربرداري SPECT

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

تصویرپلنار از تیروئید موش با استفاده از اسکنر HiReSPECT
و تزریق رادیو داروی Tc99m

تصویر قلب موش
با استفاده از اسکنر
HiReSPECT
و تزریق رادیو
داروی Tc-MIBI
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تصویربرداری با تزریق رادیو داروی  Tc-MIBIروش
تشخیصی اولیه از ناهنجارهای قلب در تصویربرداریهای
قلبی عروقی است.
آزمايشگاه اپتيک
تصویربرداری فلورسنت بر اساس فلوروکروم های
داخل نمونه مورد آزمایش عمل میکند که توسط یک
منبع نور خارجی برانگیخته میشود و در پاسخ واکنش
نشان میدهد .فلوروکروم های سنتی شامل  RFP ،GFPو
جهشهای بسیاری هستند .بااینوجود چالشهای مهمی
در داخل بدن بهوسیله اتو فلورسانس بافت در طولموج
کمتر از  700نانومتر ظاهر میشود .این امر منجر به انتقال
رنگهای مادونقرمز نزدیک و پروتئینهای فلورسنت
مادونقرمز ( 700نانومتر 800-نانومتر) شده است که
بهواسطه اتو فلورسانس بسیار پایین بافت و عمق نفوذ
بافت در این طولموج ،امکانپذیر است.
از سوی دیگر Bioluminescence imaging ،بر پایه نور
تولیدشده توسط واکنشهای آنزیمی شیمیایی است.
در هر دو تصویربرداری فلورسانس و بیولوژیکی،
سیگنالهای نور توسط دوربینهای متحرک همراه ()CCD
با درجه حرارت  150-درجه سانتیگراد ،حساسیت بسیار
زیادی دارند .در مواقعی که نور بیشتری تولید میشود،
دوربینهای با حساسیت کمتر یا حتی چشم غیرمسلح
میتوانند برای تجسم تصویر استفاده شوند.
آزمايشگاه اپتيک مجهز به دو دستگاه تصویربرداری
نوري ،دستگاه )FMT (Fluorescent Molecular Tomography
و دستگاه  fluoVisionاست.
دستگاه FMT
دستگاه  FMTنصبشده در  TPCFاز نوع تجهيزات
پيش باليني و آزمایشگاهی است ،زماني که قرار است
دارويي به بازار عرضه شود براي تست عملکرد آن نياز
به انجام يکسري آزمایشهایی در فاز حيواني است که
اين آزمودنها از طريق اين دستگاه قابلاجراستFMT .
با تصويربرداري سهبعدی امکان مشاهده توزيع دارو در
بدن حيوان را فراهم میکند .اين دستگاه بهمنظور بررسي
توزيع داروها و مواد دارويي و تشخيص اوليه سرطان
در نمونههاي حيواني طراحي و ساختهشده است .اين

دستگاه از بخشهاي الکترونيکي و مکانيکي تشکیلشده
است .حيوان موردنظر پس از بيهوشي وارد دستگاه میشود
و با تزريق دارو به بدن حيوان ،پاالیه چرخان دستگاه حول
حيوان به گردش درمیآید و با گرفتن تصاوير سهبعدی نحوه
توزيع دارو در بدن حيوان را نشان میدهد.
سيستم تصويربرداري اين دستگاه شامل سه
ليزر  ۴۷۳نانومتر ۵۳۲ ،نانومتر و  ۷۶۹نانومتر با توان
خروجي  ۲۰میلیمتر است ،ليزرهاي بهکاررفته از نوع
ليزر ديودي است و بهگونهای قرار دادهشدهاست که
پرتو ليزر مادونقرمز عمود بر امتداد تابش پرتوهاي
ليزر  ۴۷۳و  ۵۳۳نانومتر تابش میشود .پرتوهاي ليزر از
فيلترهاي دايکرويک دستگاه عبور ميکند که استفاده از
فيلترهاي دايکرويک باعث انطباق امتداد پرتوهاي تابشي
اعم از پرتو آبي ،سبز و مادونقرمز بر يکديگر میشود و
پرتو ليزر ایجادشده توسط آينههاي  ۴۵درجه بازتاب شده
تا توسط اسکنر مکانيکي تحت تابش قرار گيرد .اين دستگاه
بهصورت اليه اليه با استفاده از ليزر اقدام به تصويربرداري
از اندام حيوان ميکند .تصاوير موردنظر با نشاندار کردن
حيوان با ماده فلوئور سنت به دست ميآيد.
اين دستگاه قابلاستفاده براي محققان حوزههاي
علوم پايه ،بيوشيمي و ايمونولوژي خواهد بود .دستگاه
طراحیشده براي حيوانات کوچک در حد موش
آزمایشگاهی ( )RATقابلاستفاده است و حيواناتي چون
خرگوش در اين دستگاه قابلاستفاده نخواهد بود.
دستگاه برش فلورسنت موفق به کسب مدرک CE
(استاندارد اروپا) و ثبت اختراع جهاني شده است .اين
دستگاه در بيستمين جشنواره تحقيقات علوم پزشکي رازي
رتبه سوم را از آن خود کرد.

شکل  7سيستم تصويربرداري FMT

دستگاه FluoVision
دستگاه  FluoVisionيک سيستم تصويربرداري
فلورسانس درون تني است که تصاوير همزمان و
ویدئوهایی از سیگنالهای فلورسانس در موجودات زنده
در تصویربرداری هاي غيرتهاجمي ،جراحي و تشريح
حيوانات کوچک و بزرگ را فراهم مي کند.
از مزاياي اين دستگاه میتوان به؛ حساسيت باال ،باالترين
انعطافپذیری با
استفاده از طراحي
فضايي باز ،قابليت
کار کردن با نور
سفيد ،قابليت ثبت
دادهها بهصورت
همزمان و ويدئو،
نصب و استفاده
دستگاه
آسان
اشاره کرد.

سيستم تصويربرداري
FluoVision

آزمايشگاه شيمي رادیواکتیو

)(Radioactive Chemistry Lab

رادیو شیمی ،شیمی مواد رادیواکتیو است که در آن
ایزوتوپهای رادیواکتیو عناصر برای مطالعه خواص
و واکنشهای شیمیایی ایزوتوپهای غیر رادیواکتیو
مورداستفاده قرار میگیرد (اغلب در رادیو شیمی ،عدم
وجود رادیواکتیویتی منجر به ایجاد مادهای میشود که
غیرفعال است زیرا ایزوتوپ پایدار است) .رادیو شیمی
متفاوت با شیمی پرتوی است که در آن سطوح تابش
برای تأثیرگذاری در مواد شیمیایی ،بسیار کم است.
رادیو شیمی شامل مطالعه هر دو گروه رادیو ایزوتوپهای
طبیعی و آزمایشگاهی است.
كليه فرایندهای الزم جهت تصويربرداري با دو دستگاه
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 PETو  SPECTدر اين آزمايشگاه انجام میشود .اين اقدامات
شامل ،تعيين نوع ماده راديواكتيو و ليبل موردنظر جهت
تزريق با توجه به هدف تصويربرداري ،محاسبه ميزان ماده
رادیواکتیو موردنیاز و  ...است.
آزمايشگاه رادیو شیمی

تجهیزات این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:
هود المین ایر فلو
دستگاه پرتابل برای سنجش پرتوی برای
ذرات آلفا ،بتا و گاما
سیستم شناسایی پرتو تز راه دور (گاما و
ایکس)
و کلیه تجهیزات حفاظت در برابر اشعه
آزمایشگاه شیمی غیر رادیواکتیو

)(Non-Radioactive Chemistry Lab

در اين آزمايشگاه كليه فرآيندهاي شيمايي و آزمايش روي
ساختار داروها و مواد قبل از بهکارگیری در آزمایشگاههای
رادیو شیمی موردبررسی قرار میگیرد تا داروهاي موردنظر
به جهت اهداف خاص توليد شود .همچنين آزمایشهای
شيميايي موردنیاز روي داروها پس از طي چند نیمهعمر
از واپاشي مواد
در
راديواكتيو
اين بخش انجام
میشود.
آزمايشگاه شيمي

تجهیزات این آزمایشگاه شامل:
هود شیمیایی
دستگاه روتاری
دستگاه بن ماری دیجیتال
دستگاه  pHمتر
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آزمايشگاه سلولي )(Cell Culture Lab

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﮕﺮف و تحسینبرانگیز سلولها نياز به
بررسیهای ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،رﻓﺘﺎري ،ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
و ﺗﻌﺎﻣﻞ آنها ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارد .قبل از بررسیهای علمي
در شرايط درون تني يا  in vivoنياز به بررسي سلولي در
شرايط برون تني يا  in vitroاست .براي کشت سلول نياز
به امکاناتي هست که شرايط رشد و تکثير و نگهداري
سلولها با تجهيزات موردنیاز انجام گيرد.
فعالیتهای عمده اين آزمايشگاه :جداسازي و کشت
سلولهاي نرمال و سرطاني
و نگهداري طوالنیمدت
آنها و سنجش بقاي سلول و
مداخلههای دارويي و ...است.
آزمايشگاه سلولي

آزمايشگاه بافت ()Histology Lab

بهمنظور مداخلههای بيولوژيکي بر روي حيوانات و
بررسي بافت آنها پس از مداخلههای مختلف ،آزمایشگاهی
در پريکلينيکال تعبيه شده است .در اين آزمايشگاه
حيوانات آزمایشگاهی نگهداري و پروسههای مداخله
توسط پژوهشگر انجام میگیرد .وسايل و تجهيزات الزم
جهت بررسي
با فت ها ی
مختلف در اين
آزمايشگاه مهيا
است.
آزمايشگاه بافت

آزمايشگاه مولکولي)(Molecular Biology Lab
امروزه تصويربرداري مولکولی بهسرعت گسترشیافته
و نقش اساسي در بخش پژوهشي و کاربردي علوم
زيستي دارد .تصویربرداری مولكولي حدفاصل علوم
زيستي و فيزيك است و نگاهي جديد براي تحقيقات
بيومديکال بهمنظور مشاهده خصوصيات و مانيتور کردن

پروسههای بيولوژي در سلولها ،بافتها و ارگانیسمها
با استفاده از مداليته هاي حساس و دقيق و همچنين
مکانیسمهای کنتراست زايي است که به تشخيص دقیقتر
بیماریها ازجمله سرطانها و اختالالت عصبي و همچنين
کمک قابلتوجهی در طراحي درمان با استفاده از اطالعاتي
که در سطح سلولي و فيزيولوژي بافتها و درجه تومور در
اختيار کاربر قرار میدهد دارد .با توجه به اینکه بسیاری از
پروسههای بیماریزا با تغییر پروفایل مولکولی و یا تغییر
رفتار سلولی قبل از آثار آناتومی مشخص میشود ،این روش
•امکان تشخیص سریع بیماری
•تشخیص با دقت بیشتر از سطح بیماری
•توانایی نمایش تأثیر عامل درمانی
•بهبود درک ما از برهمکنش سلول با محیط اطراف
را فراهم میآورد.
بنابراين قابل پیشبینی است که آينده تصويربرداري،
تصويربرداري مولکولی است .در آزمايشگاه پري کلينيکال
امکان تصويربرداري مولکولی با توجه به ماده سنتز شده
توسط پژوهشگر توسط مداليته هايي نظير سیتیاسکن ،پت،
اسپکت و ام آرآي قابلنمایش هست.
به همين منظور در اين آزمايشگاه تحقيقات
مربوط به سنتز مواد جهت تصويربرداري
مولكولي انجام میشود.

 SPECTو دیگر دستگاههای تصویربرداری طراحی و
توسعه دادهشده است .بر اساس اهداف تعیینشده و
نیازهای موجود ،این نرمافزار دارای مشخصات زیر است:
•ذخیرهسازی اطالعات هر موضوع در پایگاه
دادهها
•ذخیرهسازی خودکار آخرین تغییرات اطالعات
در پایگاه دادهها
•نمایش سریع تصاویر و بررسی مشخصات
موردنیاز
•کنترل و اصالح موقعیتهای تشریحی تصویر
•کنترل فاصلههای بین تصاویر با استفاده از
مدلهای سهبعدی
•امکان خواندن فایل نمونه حیوانات از طریق
 ،PACSفلش مموری CD ،یا DVD
•مدلهای سهبعدی مبتنی بر GPU
•قابلیت افزودن ماژول انطباق تصویر
•قابلیت اضافه کردن ماژول بخشبندی پیشرفته
•قابلیت افزودن ماژول تجسم تصویر پیشرفته

آزمايشگاه ارسال ،ذخیرهسازی و
پردازش تصاویر پیش کلینیکی (Data

)Analysis Lab

در اين بخش تصاوير دريافتي از دستگاههای
تصويربرداري مختلف جمعآوری و پردازش
میشود .سيستم بكار برده در اين بخش بانام
تجاری  SaniVisتوانايي آناليز و پردازش تصاوير
پزشكي را به دو صورت دوبعدی و سهبعدی
دارد و بهخوبی با دستگاههای نصبشده در
آزمايشگاه متصل بوده و امكان نمايش و آناليز
تصاوير همزمان از دستگاههای مختلف را
فراهم میکند.
سیستم  SaniVisبرای نمایش همزمان
تصاویر در دستگاههای مختلف تصویربرداری
از حیوانات کوچک  -حیوانات خانگی مانند
،CT،MRIتصویربرداری نوری،PET ،3D Sono ،
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