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 اصول فیزیکی جراحی الکتریکی  -الف

، استفاده از اثرات حرارتی جریان های  بافتالکتریکی اساس جراحی 
 .باشد الکتریکی فرکانس باال، روی بافت های بیولوژیک می

 

 

 

 

 کلی بافت های حیاتی دارای هدایت الکتریکی   بطور
 .قابل مالحظه ای هستند و جریان الکتریکی براحتی از آن ها عبور می کند

 عبور جریان از بافت ها باعث ایجاد اثرات متعددی می شود: 
 اثرات الکترولیتیک-1
 اثرات فارادیک-2
 اثرات حرارتی-3
 

 



            ELECTROLITIC EFFECTS اثرات الکترولیتیک-1
 
موجود در ترکیبات الکترولیتی بافت ها جابجا   با عبور جریان الکتریکی، یون های

 می شوند 

   به طرف قطب های منفی و یون های منفی به طرف  مثبتبا جریان مستقیم، یون های
 .  حرکت می کنند مثبتقطب های 

 اگر فرکانس جریان الکتریکی به اندازه کافی زیاد باشد، یون های درون بافت ها به طرف
 .  تنها در محل خود نوسان می کنندبلکه . حرکت نمی کنندقطب های پتانسیل مثبت و منفی 

و از تجمع یون ها در محل . اگر فرکانس بسیار زیاد باشد یون ها لرزش نیز نخواهند داشت
 .الکترود ها جلوگیری می شود



                       FARADIC EFFECTS اثرات فارادیک-2
 
تحریک سلول های حساس عصبی و عضالنی توسط جریان الکتریکی است  . 

 و در حد باال می تواند باعث انقباضات . شوندانقباض عضالنی و درد این تحریکات می تواند باعث
 .قلبی شوند نامنظم
(( میکرو ثانیه است 5حداقل زمان الزم برای تحریک اعصاب حسی یا حرکتی)) 

 
 
 
 
 

 کیلو هرتز اثرات فارادیک100در فرکانس 
 کیلو هرتز  300بسیار کم و در فرکانس باالتر از 

 به همین خاطر غالبا از . نظر است قابل صرف
 کیلو هرتز در تکنیک 300فرکانس های باالتر از 

 .جراحی الکتریکی استفاده می شود 



  THERMAL EFFECTS اثرات حرارتی                            -3
 

 با توجه به مقاومت الکتریکی آن، انرژی( مانند هر هادی دیگر)با عبور جریان الکتریکی از بافت ها 
مقدار این انرژی با مقدار جریان، زمان عبور جریان و مقاومت الکتریکی بافت . حرارتی تولید می شود

 .بستگی دارد

Q(j)=I(A)2 x R(Ω) x t(second)  

 می توان از اثرات کیلو هرتز  300باالتر از بدین ترتیب با استفاده از جریان های الکتریکی با فرکانس
 .را اثر غالب دانستاثر حرارتی الکترولیتیک و فارادیک صرفنظر کرد و 



CUTTING: 

 مایعات درون سلولی  از بافت به مقدار کافی زیاد باشدچگالی گذرنده چنانچه ،
 و تبخیر می شوند و فشار بخار درون به سرعت گرم شده 

 شدن غشاء سلول ها می شودو پاره ها باعث ترکیدن سلول. 

COAGULATION: 
 در اثر عبور جریان با چگالی نسبتا کم در مقایسه باCutting   حرارت سلول های

می یابد و موجب تبخیر آب داخل و بیرون سلول ها می   بافت به تدریج افزایش
 .(درجه سانتیگراد الزم است 70برای انعقاد حداقل . )شود



برش و انعقادشکل هندسی الکترودهای -پ 
از آنجایی که برای عمل برش، نیاز به چگالی زیاد جریان در محل الکترود )

فعال وجود دارد، الکترودهای با قطر کم، مانند چاقویی، سوزنی،حلقوی برای 
 (برش مناسبند

 

انتخاب توان مناسب ، متناسب با شرایط -الف 
 بافت و نوع جراحی

 و انعقاد برشسرعت حرکت الکترود  -ت
اگر الکترود برش آهسته تر حرکت کند، درجه انعقاد بافت های سطوح برش )

 بیشتر، خورده
 .(خواهد بود  

 

انتخاب مود مناسب، متناسب با شرایط بافت و -ب
 نوع جراحی 

درجه انعقاد سطوح برش یافته، بستگی به شکل موج گذرنده از بافت )
 (دارد

 
  
  

        

 

 (هدایت الکتریکی بافت های مختلف با یکدیگر متفاوتند)بافت  خصوصیات  -ث

 :عوامل موثر در کیفیت برش و انعقاد



 تاریخچه الکتروکوتر-ب

و برای توقف   کرده سنگ ها را گرم که  زمانیما قبل تاریخ دارد، قدمت به استفاده از کوتر 
عنوان فن آوری  شد به زمانی که مشخص  19قرن اواخر و در خونریزی استفاده می کردند 

 وکوتر نیز از آن بهره مند شد . شودتولید تواند توسط جریان الکتریسیته می پیشرفته، گرما 
الکتروکوترها با استفاده از سیم پالتینی که این . ظاهر شد الکتروکوتردر نهایت به صورت  

توجه به نحوۀ عملکرد  با . می شدندباعث سوزاندن بافت ها شده، توسط جریان الکتریکی داغ می 
برش  برای وسیله مناسبی ، لذا با توجه به ماهیت آن. می شدندانعقاد استفاده برای  صرفا ، آن ها
حدود سال  بُوی. ت . ویلیامالکتروکوتر توسط باال در از فرکانس نظریه استفاده . . نبوده اندبافت 
 فارادیک و اثرات  مقابل اثرات توجه به خاصیت های خوب آن در با میالدی  1920

 الکتروکوتر با تکنولوژی  دستگاه این نظریه بنایی شد تا . شد، مطرح الکترولیتیک
 Generator Electrosurgicalنام جدید با دستگاه . باال وارد بازار شودفرکانس 

 (الکتروسرجریبه اختصار دستگاه . )نام گذاری شد( جراحی الکتریکی فرکانس باال)
 



RADIO FREQUENCY 

 الکتروسرجری  تحقیقات انجام شده در خصوص فرکانس های مناسب جهت ساخت دستگاه در
 .بدین جهت مناسب می باشد  200KHZ ~ 3.3MHZمشخص شد که بازه فرکانسی 

 

 بسته به نوع طراحی و ایده مربوط به دستگاه الکتروسرجری  ساختفعال در شرکت های
مصارف پزشکی در این محدوده تعریف شده، فرکانسی را انتخاب نموده و طراحی را بر  

با توجه به اینکه این محدوده در طیف الکترومغناطیسی امواج  . اساس آن انجام می دهند
 RF(Radioالکتروسرجری به آن . قرار دارد(  10KHZ ~ 300MHZ)رادیویی 

Frequency )جریان دستگاه الکتروکوتر بر خالف در دستگاه الکتروسرجری . نیز می گویند
 .  واین جریان باعث اثرات حرارتی در بدن می شود .الکتریکی از بدن بیمار عبور می کند

 



THE END           THANK YOU 

 شرکت مهندسی کاوندیش سیستمتهیه شده در واحد خدمات پس از فروش 


