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چکیده طرح :
گسـترش سـرطان از تومورهـا، معمـوال از نزديك تريـن گره هـای لنفـاوی آغـاز مى شـود. از ايـن رو، يافتن و 
اسـتخراج گره هـای لنفـاوی درگيـر سـرطان بـه ويـژه گـره لنفـاوی نگهبـان در جراحى هـای سـرطان  از اهميت 
بااليـى برخـوردار اسـت. روش های نويـن کنونى در اين زمينـه، جراحى های هدايت شـونده با راديودارو مى باشـد 
کـه در آنهـا مـكان تجمـع راديـوداروی تزريقـى بـه بيمـار متناظـر بـا گره های لنفـاوی درگيـر مى باشـد. پس از 
تزريـق،  ابتـدا جـراح در اتـاق عمـل بـه کمـك گاما کمـرای با ميـدان ديد کوچـك، وجود يـا عدم وجـود و محل 
گره هـای لنفـاوی درگيـر را شناسـايى مى کند. سـپس بـرای يافتن دقيق و اسـتخراج گـره لنفـاوی، پيش  و پس 

از بـرش ناحيـه، از گاما پـروب اسـتفاده مى کند.
در ايـن پـروژه، تمامـى مراحـل طراحى و سـاخت دسـتگاه های گاما پروب و گاماکمرای دسـتى در داخل کشـور 
انجـام شـده و تكنولـوژی آنها بومى سـازی شـده اسـت. ايـن دسـتگاه ها، ارزيابى هـای بالينى را پشت  سـر گذاشـته 
و دارای اسـتانداردهای IEC60601 1 ،ISO9001 ،ISO13485، و پروانـه سـاخت از اداره کل تجهيـزات پزشـكى 
مى باشـند. همچنيـن نـوآوری اسـتفاده شـده در دوربيـن گامـای دسـتى موفـق بـه ثبـت اختـراع در آمريكا شـده 

است.
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