
Anında Dijital Patoloji
Konfokal lazer tarama mikroskobu
VivaScope® 2500 – Ex Vivo



Sadece birkaç dakika içinde eksize edilen 
dokunun intraoperatif analizi
VivaScope 2500, biyopsilerin analizi ve ameliyat sırasında tümör sınırlarının değerlendirilmesi için 
özel olarak tasarlanmış bir konfokal lazer tarama mikroskobudur. Örnekler, uzun prosedürler 
olmaksızın doğrudan bir eksizyondan sonra incelenebilir.
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Hız sayımı – dondurulmuş bölümlemeye bir alternatif
 Minimal Hazırlık
 Doğrudan Değerlendirme
 Önemli Zaman Tasarrufu
 Doku Bütünlüğü
 Uzaktan Tanı – Teletıp

Önemli Zaman Tasarrufu
Geleneksel dondurulmuş veya parafin kesitlerle karşılaştırıldığında, eksize 
edilen dokuyu değerlendirmek için gereken süre önemli ölçüde azalır.

Minimal Hazırlık
Doku hazırlığı bir dakikadan az sürer. Görüntüleme hemen ardından 
başlayabilir.

Doku Bütünlüğü
İncelenen doku, prosedür tarafından zarar görmeden kalır ve daha sonra 
histoloji için işlenebilir.

Uzaktan Tanı – Teletıp
Patolog, taramanın hemen ardından görüntüleri uzaktan değerlendirebilir.

Doğrudan Değerlendirme
Görüntüler, alt hücre çözünürlüğündeki morfolojiyi doğrudan ortaya 
çıkarır.
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İş akışı – boyama prosedürü ve görüntü elde etme
Doku, uzun prosedürler olmadan bir eksizyondan hemen sonra incelenebilir. Bu, ameliyathanede 
doğrudan doku değerlendirmesine izin verir.

5 Cerrahiyi Sonlandırın
Tümörsüz sınırların histopatolojik olarak 
doğrulanmasının ardından ameliyat tamamlanabilir.

3 Konfokal görüntüleme
VivaScope 2500, eksize edilen dokuyu tarar ve optik kesitlerde-
hücresel morfolojiyi ortaya çıkarır. 8 x 8 mm ~ 00:50 dak /  
16 x 12 mm ~ 02:10 dak doku örneği için tarama süresi.

1 Doku Çıkarma
Doku, tespit yapılmadan eksizyondan sonra 
doğrudan incelenebilir.
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4 Uzaktan Tanı – Teletıp
Ameliyat sırasında, bir patolog biyopsileri veya tümör sınırlarını 
doğrudan yerinde veya uzaktan erişim yoluyla değerlendirebilir.

2 Boyama Prosedürü
Doku örneği, bir dakikadan daha kısa bir sürede bir floresan 
boya ile boyanır ve ardından bir cam slayt üzerine yerleştirilir.
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Psödö renkli görüntüler H&E ile ilişkilidir
Cihazın yazılımı, elde edilen görüntü bilgilerini H & E’ye benzer renklere çevirmek için bir 
 algoritma kullanır. 
Sözde renkli görüntüler, geleneksel histolojiye benzer bilgiler içerir ve 550 x’e kadar herhangi bir 
büyütmede incelenebilir.

VivaScope 2500 H&E

Görüntüler Dr. Javiera Pérez-Anker‘in izniyle kullanılmıştır. VivaScope 2500 ile (solda) ve H&E boyamasından sonra (sağda) 
elde edilen farklı bazal hücreli karsinom alt tipleri.
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Cerrahide çığır açan yenilik
Örnekler, zaman alıcı prosedürler olmadan bir eksizyondan sonra doğrudan incelenebilir.  
Doku hazırlama ve boyama yalnızca birkaç dakika sürer. Kolay taşınabilirlik için,  
VivaScope 2500 hareketli bir masa üzerine kurulabilir ve bu nedenle farklı yerlerde kullanılabilir. 

VivaScope 2500

VivaScope 2500  
Konfokal Lazer  

Taramalı Mikroskop

Hareketli masa

Gelişmiş konfor için 
yüksekliği ayarlanabilir masa

Son teknoloji bilgisayar

Hassas gezinme için kumanda kolu

Yüksek 
çözünürlüklü ekran
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Seçilmiş Yayınlar
Cerrahi Patoloji Pratiğinde Dokuların Hızlı Değerlendirilmesi için  
Ex Vivo Konfokal Floresan Mikroskopisi. Krishnamurthy S ve diğerleri, 
Arch Pathol Lab Med.2018

Konfokal şerit mozaikleme mikroskobu ile meme dokusunun değer-
lendirilmesi: patoloji benzeri incelemeyi taklit eden bir test yaklaşımı. 
Abeytunge S ve diğerleri, J Biomed Opt. 2017

Patologlar için floresan konfokal mikroskopi. Ragazzi M ve diğerleri, 
Modern Pathology 2013
 

Dermatoloji Patoloji Diğer  
uygulamalar

JinekolojiÜroloji

Tıbbi uygulamalar
VivaScope teknolojisi, biyopsilerin ve intraoperatif tümör sınırlarının hızlı teşhisi için görüntüler 
sağlar. Cerrahi iş akışları ve hasta yönetimi önemli ölçüde geliştirilebilir. VivaScope teknolojisi,  
dermatolojide, özellikle Mohs cerrahisinde çok iyi doğrulanmıştır. Son araştırmalara göre,  
VivaScope’u ürolojik prosedürlerde kullanmak radikal olarak yeni tedavi yolları sunmaktadır.  
Ek olarak, pilot çalışmalar akciğer, meme, tiroid, kolon ve beyin dokusu gibi çeşitli diğer alanlar için 
büyük bir potansiyel göstermektedir.

Daha fazla bilgi 
vivascope-pub.com
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Elde edilen görüntüler, incele-
nen dokunun hücre içi ayrıntı-
larını ortaya çıkarır ve histoloji-
ye benzer bilgiler sağlar. 
Melanom dışı deri kanserleri ve 
enflamatuar hastalıklar, histo-
patoloji ile mükemmel bir 
korelasyonla tanımlanabilir

Dermatolojide VivaScope® 2500
Bir VivaScope kullanılarak sabitlenmemiş dokunun konfokal  
mikroskopisi, dermatolojide tanı ve cerrahi iş akışlarında  
devrim yaratır. Bir eksizyon veya biyopsiden hemen sonra,  
taze doku hazırlanabilir ve beş dakikadan daha kısa sürede  
görüntülenebilir. 

Mohs Cerrahisi
Konfokal mikroskopi, Mohs cerrahisi sırasında donmuş kesit histolojis-
inin yerini alarak cerrahiyi tamamlamak için gereken süreyi %50’den 
fazla azaltır. Cerrahi bir iş akışına entegre edilen VivaScope taramaları, 
H&E veya dondurulmuş kesit histoloji slaytlarına eşdeğer bilgileri bir 
laboratuvara ihtiyaç duymadan ve sadece birkaç dakika içinde sağlar. 
Teknolojinin güvenilirliği, çok yüksek hassasiyet ve özgüllük gösteren 
çok sayıda klinik çalışmada değerlendirilmiştir.

Teşhis Biyopsileri
Biyopsi yapıldıktan sadece birkaç dakika sonra dokunun histolojisi değer-
lendirilebilir ve tümör varlığı belirlenebilir. Deri lezyonunun uygun tedavisi 
böylece hemen başlayabilir.

Referanslar
Fusion Ex Vivo Konfokal Mikroskopi Kullanılarak Bazal Hücre Karsinomu Karakterizasyonu: Geleneksel Deri 
 Histopatolojisinde Umut Verici Bir Değişiklik. Anker JP ve diğerleri, Br J Dermatol. 2019
Bazal hücreli karsinomların Mohs cerrahisi için ex vivo floresan konfokal mikroskopinin tanısal doğruluğu:  
753 sınır üzerinde ileriye dönük bir çalışma. Longo C ve diğerleri, Br J Dermatol. 2018  
Kutanöz enflamatuar hastalıkların intraoperatif, gerçek zamanlı teşhisi için ex vivo floresan konfokal mikroskopi:  
Bir ön çalışma. Bertoni L ve diğerleri, Exp Dermatol. 2018  

Dermatoloji
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Dermatolojide VivaScope® 2500
Bir VivaScope kullanılarak sabitlenmemiş dokunun konfokal  
mikroskopisi, dermatolojide tanı ve cerrahi iş akışlarında  
devrim yaratır. Bir eksizyon veya biyopsiden hemen sonra,  
taze doku hazırlanabilir ve beş dakikadan daha kısa sürede  
görüntülenebilir. 

Bazal Hücreli Karsinom

Resim, Barselona Hastanesi Kliniği‘nden Dr. Javiera Pérez-Anker‘in izniyle kullanılmıştır.
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Prostat Biyopsileri
Standart biyopsilerin analizi 5 dakikadan az sürer ve ameliyat iş akışında 
köklü değişikliklere izin verir. Patologlar, konumlarından bağımsız olarak 
teşhis sağlamak için görüntülere uzaktan erişebilir ve hasta hala varken 
kararların alınmasını ve tedavilerin başlatılmasını sağlar.

Radikal prostatektomi
Son zamanlarda, neoplastik olmayan ve kanserli prostat dokusunun histopa-
tolojik bir tanı ile karşılaştırıldığı robot yardımlı radikal prostatektomi 
sırasında bir VivaScope 2500 kullanılarak anlık inceleme gerçekleştirildi.  
İlk sonuçlar, konfokal ve histopatolojik tanılar (n = 89) arasında % 91’lik 
genel önemli bir tanısal anlaşma göstermektedir. 
(Puliatti.S ve diğerleri, BJU Int. 2019)

Ürotelyal Karsinom
İkinci bir çalışmada mesane ve üreterde yüksek dereceli / düşük dereceli 
ürotelyal karsinom tanısı değerlendirildi. Ön sonuçlar, FCM görüntülerinin 
derecelendirilmesi ile tüm mesane ürotelyal karsinom örneklerinin (n = 8) 
nihai histopatolojisi arasında % 100 bir uyum gösterdi.

Referanslar
Radikal prostatektomi sırasında 
cerrahi sınırın gerçek zamanlı 
değerlendirilmesi: peri-prostatik 
yumuşak dokuların değerlendiril-
mesi için floresan konfokal 
mikroskopi ile yeni bir yaklaşım. 
Rocco B et al., BJU Int. 2020
Ex vivo floresan konfokal 
mikroskopi: prostatik ve pe-
riprostatik doku atlası ve öğren-
me eğrisinin değerlendirilmesi.
Bertoni, L et al., Virchows Arch. 
2020
Ex-vivo Floresan Konfokal 
Mikroskopi: İlk Uygulama Prostat 
Dokusunun Gerçek Zamanlı 
Patolojik İncelenmesi İçin.Puliatti, 
S et al., BJU Int. 2019

Üroloji

Ürolojide VivaScope® 2500
Bir VivaScope kullanılarak sabitlenmemiş dokunun konfokal 
mikroskopisi, ürolojide tanı ve cerrahi iş akışlarında devrim 
yaratır. Taze doku, bir eksizyon veya biyopsi sonrasında hemen 
görüntülenebilir ve tüm prosedür beş dakikadan az sürer.
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Resim, Dr. Stefano Puliatti, Dr. Laura Bertoni, Dr. Paola Azzoni, Dr. Luca Reggiani-Bonetti ve İtalya Modena Üniversitesi ve Reggio 
Emilia‘dan Prof. Bernardo Rocco‘nun izniyle kullanılmıştır.

Resim 1 –Enflamatuar 
bileşenli normal prostat 
bezleri: (A) prostat 
biyopsisinin ex vivo FCM 
görüntüsü;
(B) yakınlaştırılmış 
görüntü, doku ve hücre 
morfolojisi ayrıntılarının 
görselleştirilmesini 
geliştirir; (C) ilgili H&E 
görüntüsü

Resim 2 – Atipik bezleri 
olan asiner prostat 
adenokarsinomu: (D) 
prostatik biyopsinin ex 
vivo FCM görüntüsü; (E) 
yakınlaştırılmış görüntü; 
(F) ilgili H&E görüntüsü

Üreterde nükleer pleomorfizm ve mitotik aktiviteye 
yuvaları sahip yüksek dereceli ürotelyal karsinom: 
(A) ex vivo FCM görüntüsü (B) karşılık gelen H&E 
görüntüsü

Mesanede ürootelyal karsinom: atipik hücrelerin 
Zyuvaları: (C) ex vivo FCM görüntüsü (D) karşılık 
gelen H&E görüntüsü

Resim 1
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Resim 2

Atipik bezlerle birlikte asiner prostat adenokarsinomu

Üreter ve mesanede üretral karsinom
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VivaScope® 2500: Eşzamanlı yansıtma ve  
konfokal mikroskopi
H&E boyama gibi, VivaScope görüntüleri iki bileşenden oluşturulur. Farklı dalga boylarına sahip iki 
lazer, iki farklı görüntü, bir floresan görüntü ve bir yansıma görüntüsü oluşturur. Her iki sinyal de 
aynı anda taranır ve sözde renkli görüntüler oluşturmak için kullanılır.

Doku

Lazer

Yansıtma detektörü

İİğne deliği

Fl
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rü

Hedef

TeknolojiGörüntüleme Süreci

YansıtmaFloresans

Birleştirilmiş görüntü

Psödö renkli görüntü
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Psödö renkli Görüntüler
Yerleşik bir algoritma, yansıtma ve floresan sinyallerini  
H & E benzeri sözde renkli görüntülere çevirir. Elde edilen 
görüntüler, geleneksel histolojiye benzer bilgiler içerir.

VivaScope® 2500 teknolojisi – temel avantajlar
VivaScope teknolojisi, konfokal mikroskopiye dayanır ve mükemmel optik çözünürlük ve kontrastlı 
görüntüler elde eder. VivaScope görüntüleri, ameliyat sırasında doğrudan patolojik tanıya izin 
verir. VivaScope cihazları aşağıdaki benzersiz özelliklerle karakterize edilir.

Farklı Dalga Boylarında İki Lazer
Aynı anda 488 nm lazer (mavi, floresans sinyali) ve 
638 nm lazer (kızılötesi, yansıma sinyali) kullanılır. Her  
iki sinyal de gerçek zamanlı olarak alınır ve ilişkilendirilir.

Kriyoseksiyona göre avantajları
Yağ dokusu genellikle kriyo-kesit sırasında işlemek zordur. 
Bununla birlikte, yağ hücreleri VivaScope teknolojisi 
kullanılarak kolayca görüntülenebilir ve değerlendirilebilir. 
Buna ek olarak, doku görüntüleme işlemi sırasında zarar 
görmez ve daha ileri analizler için kullanılabilir.

Doku Düzleştirme
Patentli bir doku düzleştirme çözümü, şekli ne olursa 
olsun eksize edilen dokunun incelenmesini kolaylaştırır.

Uzaktan Tanı – Teletıp
Bir patolog, görüntüleri taramanın hemen ardından 
değerlendirebilir; doğrudan yerinde veya uzaktan 
erişim yoluyla.

Makro Görüntü
Dijital kamera, numunelerin renkli bir görüntüsünü sağlar. 
Bu makro görüntü, eş odaklı görüntü ile tam olarak 
ilişkilidir ve böylece kolay doku navigasyonu, doku işaret-
leme boyasının görselleştirilmesi ve ilgili bölgelerin 
basitleştirilmiş seçimine izin verir.
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Optik özellikler
Optik çözünürlük Görüş alanının merkezinde yatay <1,25 µm, görüş alanı merkezinde  

dikey <5,0 µm
Görüntüleme derinliği 200 µm'ye kadar ayarlanabilir (doku tipine bağlı)
Tek görüş alanı boyutu 550 µm x 550 µm 
Görüntü çözünürlüğü 1024 x 1024 piksel (tek görüş alanı), 0,5 µm / piksel

Diğer özellikler
Maksimum örnek boyutu 25 mm x 25 mm 
Maksimum görüntü çözünürlüğü 51.000 x 51.000 piksel
Çalışma dalga boyaları 488 nm & 638 nm 
Objektif Caliber I.D. StableView™ gel immersion 38x
Büyütme 550 kata kadar sorunsuz yakınlaştırma
Makro kamera tam ölçekli renkli 5 megapiksel l
Lazer sınıflandırması I Sınıf
Lazer sinyal gücü Ayarlanabilir lazer gücü, optimize edilmiş görüntü kalitesi sağlar

Cihaz özellikleri
Boyutlar (LxWxH) 25 x 52.5 x 25 cm (Yalnızca kafa taraması)
Ağırlık 17.2 kg
Güç kaynağı 220 – 240 V, 50 Hz
Tipik tarama süreleri 8 x 8 mm ~ 00:50 dak / 16 x 12 mm ~ 02:10 dak / 20 x 20 mm ~ 04:25 dak

VivaScope® 2500 – teknik veriler

Kredi: Sayfaların kapağındaki simgeler, 3: ©The Cookie Labs Group, www.thecookielabs.com; Sayfa 4, 7, 8, 10‘daki simgeler: ©Freepik,  
www.flaticon.com; Sayfa 8‘deki simge (Patoloji): ©snorks, shutterstock.com • Diğer tüm resimler ve grafikler ©VivaScope
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Yerinde Giriş Eğitimi
Bir VivaScope kurulumundan sonra, kullanıcılara günlük 
rutin için gerekli bilgilerin öğretildiği bir eğitim kursu 
verilir. Eğitimi desteklemek için sunumlar, kılavuzlar, 
görüntüleme kılavuzları ve yayınlar sağlanmaktadır.

Uzmanların Eğitimi
Klinik bir ortamda, kullanıcılar ünlü uzmanlardan 
 VivaScope uygulamaları hakkında daha fazla bilgi alırlar.
Kurs, boyama protokolleri, doku işleme ve görüntüleme 
ipuçlarının yanı sıra uzman görüntü yorumuna odaklanır.

VivaScope – MAVIG‘in bir parçası
1921 yılında kurulan MAVIG, kişisel koruma cihazları tasarlar, üretir ve pazarlar. 
Röntgen aksesuarlarının yanı sıra tavana ve masaya monte ekipman. MAVIG, VivaScope  
ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, BDT ve Afrika‘da geliştirir ve dağıtır.

VivaScope
MAVIG VivaScope, kozmetik ve ilaç endüstrilerinin yanı sıra tıbbın çeşitli alanlarında konfokal lazer taramalı 
mikroskopların geliştirilmesi ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmıştır. 
Konfokal lazer tarama mikroskobu, patojenik ve sağlıklı doku arasında hızlı ve kesin bir ayrım yapılmasına  
olanak tanır. VivaScope ürünleri, in vivo ve ex vivo tıbbi uygulamalar için kullanılır.
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www.vivascope.eu

MAVIG GmbH 
VivaScope
Stahlgruberring 5 
81829 Münih · Almanya

Tel: +49 89 420 96 280
E-Mail: info@vivascope.eu

Daha fazla bilgi  
için bizimle  

iletişime geçin!
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