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امروزه فناوری فراصوت جایگاه ویژهای در جراحی پزشکی پیدا کرده است .در سالهای اخیر محققان تالش کردهاند
تا این فناوری را برای انجام جراحیهای مختلف ارتقاء دهند .از مهمترین ویژگیهای تجهیزات جراحی فراصوت در
مقایسه با نمونههای سنتی را میتوان به برش دقیق و عدم آسیب به بافتهای اطراف ،خونریزی کمتر ،کاهش زمان
بهبودی بافت ،راحتتر شدن کار جراح و همچنین امکان تأثیرگذاری به برخی از بافتها به روش غیرتهاجمی اشاره
کرد .با توجه به اهمیت و کاربردهای زیاد این موضوع ،در این مقاله به بررسی کاربردهای فناوری فراصوت در جراحی
است .بهعالوه راهکارهای پیشبرد این فناوری در جراحی پزشکی ،چالشها و آینده تحقیقات علمی و صنعتی در این
زمینه نیز ارائه شدهاند.
فراصوت توان باال ،جراحی پزشکی ،ترانسدیوسر فراصوت ،1مکانیزمهای تأثیر فراصوت ،پارامترهای فراصوت

استفاده از روشها و ابزار سنتی در جراحی پزشکی باعث بروز

برمیگردد جائ یکه ابزار فراصوت جهت استفاده در

صدمات زیادی به خود بافت و همچنین بافتهای اطراف

دندانپزشکی ارتقاء پیدا کردند .درحالیکه هدف اولیه استفاده

میگردد و زمان ترمیم بافت و بهبودی بیمار را افزایش

از روشی جدید برای سوراخ کردن دندان بود ،جرمگیری

میدهد .استفاده از تجهیزات فراصوت مانند چاقوهای جراحی

دندان با استفاده از این ابزار توجه بیشتری به خود جلب کرد.

فراصوت به دلیل مزایای متعددی که دارند ،گسترش

در ادامه پیبرده شد که استفاده از یک نوک ابزار ریز مرتعش

قابلتوجهی پیدا کرده است .از جمله این مزایا میتوان به

با فرکانس فراصوت و جریان خنککن جهت خنک کردن

آسیب کمتر به بافت ،بهبودی سریعتر و راحتتر شدن کار

نوک ابزار و همچنین پاکسازی پسماندهای ایجاد شده ،یک

جراح اشاره کرد .درمان تومورهای سرطانی با استفاده از

روش بسیار مفید برای جراحیهای دندانپزشکی است [.]1

فناوری فراصوت نیز پیشرفت چشمگیری در سالهای اخیر

قدم مهم بعدی در اواخر دهه  1960میالدی توسط کلمن

داشته است.

[ ]2برداشته شد جائیکه با استفاده از ترکیب کاویتاسیون با
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 .1مقدمه

پیدایش ابزار جراحی فراصوت به اواسط دهه  1950میالدی
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پزشکی ،پارامترهای مؤثر بر تجهیزات مورد استفاده در این حوزه و مکانیزمهای تأثیر فراصوت در بدن پرداخته شده
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فراصوت ،روش امولسیونسازی  2معرفی شد و در عمل آب

 .2تجهیزات فراصوت در جراحی پزشکی

مروارید چشم کاربرد پیدا کرد .در ادامه این روش ارتقاء پیدا

یک لزوم در طراحی پایهای ابزار جراحی فراصوت این است

کرد و برای برداشتن بافتهای نرم از بدن بیمار نیز مورد

که در و یا نزدیک به فرکانس رزونانس خود عمل کنند.

استفاده قرار گرفت [.]5-3

رزونانس این امکان را فراهم میکند تا تجهیز با وجود حداقل

ابزارهای جراحی فراصوت با هدف کم کردن درد بیمار و عدم

انرژی خارجی ورودی ،حداکثر جابهجایی را از خود نشان دهد.

آسیب به بافتهای اطراف ارتقاء پیدا میکردند .در اوایل دهه

یک طراحی هوشمندانه مود رزونانسی مطلوب را به حداکثر

 1990میالدی چاقوهای جراحی فراصوت جهت برش و

میرساند درحالیکه تأثیرات حاصل از مودهای ناخواسته به

اتصال بافت نرم با استفاده از ایجاد گرما در بافت پدید آمدند

حداقل برسد.

[ .]6همچنین با استفاده از ضربههای مکانیکی پیوسته و

اجزای کلیدی یک ابزار جراحی فراصوت عبارتند از منبع

ایجاد انرژی جنبشی ،ابزارهایی برای برش ،سوراخکاری و یا

تغذیه 3که انرژی الکتریکی را با فرکانس مورد نیاز تولید

شکلدهی استخوان نیز معرفی شدند [.]7

میکند ،ترانسدیوسر یا مبدل که انرژی الکتریکی را به

درمان با استفاده از فراصوت با شدت باال و متمرکز ن یز در

جابهجایی مکانیکی تبدیل میکند ،هورن  4که جابهجایی

ادامه و بهویژه برای درمان تومورهای سرطانی مورد توجه

ایجاد شده را هدایت و تقویت میکند و عملگر که جابهجایی

قرار گرفت که در آن از مکانیزمهای مکانیکی و یا گرمایی

مکانیکی تولید شده را به بافت منتقل مینماید در شکل 1

برای تأثیرگذاری بر بافت هدف استفاده میشود [.]9-8

آمده است .در شکل  2نیز نمودار ارتباط اجزای الکترونیکی

با توجه به کاربرد و گسترش روزافزون تجهیزات فراصوت

مربوط به تجهیزات جراحی فراصوت شامل باطری ،منبع

توان باال در پزشکی و به خصوص جراحی پزشکی ،در این

تغذیه فرکانس باال و ابزار جراحی التراسونیک قابل مشاهده

مقاله تجهیزات ،کاربردها ،پارامترها و مکانیزمهای تأثیر

است.

فراصوت توان باال در جراحی پزشکی مورد توجه قرار گرفته
است .در رویه مدنظر گرفته شده در مرور مقاالت ،در ابتدا به
طرح کلی تجهیزات و کاربردهای فراصوت توان باال مورد
استفاده در جراحی پزشکی ،اشاره شده است و در ادامه
پارامترهای مؤثر و مکانیزمهای مورد استفاد در انجام جراحی

شکل  .1اجزای ابزار جراحی فراصوت []10

با استفاده از این فناوری مورد بررسی قرار گرفتهاند.

شکل  .2نمودار ارتباط اجزای الکترونیکی تجهیزات جراحی فراصوت []11

 .1-2منبع تغذیه

فراصوت را تحریک کند .همچنین منبع تغذیه با ردیابی

وظیفه منبع تغذیه تأمین توان الزم جهت بهکار انداختن ابزار

خصوصیات تأثیرگذار بر فرکانس رزونانس مانند میزان بار و

فراصوت است .برای عملکرد بهینه ،منبع تغذیه باید با

یا دما ،باید با فرکانس رزونانس و بهینه ،انرژی الکتریکی را

فرکانسی نزدیک به فرکانس رزونانس ابزار ،ترانسدیوسر

تولید کند [ .]13 ،12در این فرکانس ،امپدانس ترانسدیوسر

به حداقل مقدار خود میرسد و مقدار جریان ورودی به

میگیرند .دسته دوم ترانسدیوسر النگوین  6است که فقط در

ترانسدیوسر متناسب با دامنه ارتعاشات آن است [.]14

محدوده نزدیک به فرکانس رزونانس پاسخ بهینه ای میدهد

 .2-2ترانسدیوسر فراصوت
ترانسدیوسر فراصوت که بهعنوان قلب تجهیز شناخته
میشود ،وظیفه تبدیل سیگنال الکتریکی دریافتی از منبع

و در کاربردهای توان باال مانند ابزار جراحی فراصوت از
ترانسدیوسر با بازه فراکانس رزونانس محدود 7استفاده
میشود.

تغذیه به حرکت مکانیکی را برعهده دارد .در یک ترانسدیوسر
فراصوت تعدادی پیزوالکتریک (تعداد پیزوالکتریکها باید
زوج باشد) که معموال از جنس سرامیک هستند ،بین دو جرم

شکل  .3نمونه یک ترانسدیوسر فراصوت به همراه هورن متصل به

ساندویچ شدهاند که در شکل  3مشاهده میشود .با استفاده

آن []16

یکدی گر متصل میشوند و یک گشتاور اولیه نیز توسط پیچ

این قسمت از تجهیز بین ترانسدیوسر و عملگری که در

وارد میگردد .فشار اولیه ایجاد شده توسط پیچ جهت

تماس با بافت است ،قرار میگیرد .جهت افزایش دامنه

جلوگیری از واماندگی پیزوالکتریک هنگام کشش است [.]15

ارتعاشی ایجاد شده توسط ترانسدیوسر ،در هورن متصل شده

بهطورکلی ترانسدیوسرهای فراصوت را میتوان به دو دسته

به ترانسدیوسر ،کاهش سطح مقطع در شکل  3مشاهده

تقسیمبندی نمود و در شکل  4آمده است .دسته اول

میشود .پروفایل کاهش قطر در هورن میتواند پلهای،

ترانسدیوسرهایی هستند که طیف پاسخ وسیعی دارند 5و حتی

نمایی ،خطی و یا هر نوع دیگری باشد [ .]18همچنین با

با فرکانسهای دور نسبت به فرکانس رزونانس نیز پاسخ

ایجاد تغییراتی در هورن میتوان در مود ارتعاشی نیز تعییراتی

خوبی میدهند .این ترانسدیوسرها در کاربردهای توان پایین

ایجاد نمود [.]19

مانند تصویربرداری و تشخیص پزشکی مورد استفاده قرار

 .4-2عملگر

با توجه به نوع بافت و مکانیزم عملکردی مورد نظر ،عملگر

هدف از طراحی عملگر انتقال بهینه جابهجایی فراصوت ایجاد

انواع مختلفی دارد .در طراحی عملگر باید به این نکته توجه

شده در ترانسدیوسر ،هورن و یا میله رابط به بافت هدف است

شود که هرگونه نامتقارنی باعث ایجاد مود ارتعاشی عرضی

که در شکلهای  5و  6میتوان مشاهده کرد.

و یا مودهای ناخواسته دیگر میشود [.]20
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شکل  .4ترانسدیوسرهای با طیف پاسخ وسیع (شکل سمت چپ) و طیف پاسخ محدود (شکل سمت راست) []17
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 .3-2هورن
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 .3کاربردهای فراصوت در جراحی پزشکی

کردن فراصوت با شدت باال میتوان از یک پیزوالکتریک و

کاربردهای فراصوت توان متوسط و توان باال در پزشکی از

یا از آرایهای از پیزوالکتریکها با شکلی مقعر استفاده نمود.

درمان سرطان و سنگ کلیه تا جراحی پزشکی را شامل

ترانسدیوسرهایی که برای این کار استفاده میشوند قادر به

میشود .در این بخش به بررسی برخی از مهمترین

تولید انرژی آکوستیک در محدوده فرکانسی  0/5تا 10

کاربردهای فراصوت در جراحی پزشکی پرداخته میشود.

مگاهرتز هستند ولی بیشتر فرایندها در فرکانسی حدود 1/5
3

 .1-3درمان با فراصوت شدت باال و متمرکز

مگاهرتز انجام میشوند .مقادیر توان بین  10و  10وات بر
سانتیمتر مربع و ابعاد نقطه کانونی در حد چند میلیمتر

فراصوت شدت باال و متمرکز  8از جمله درمانهای فراصوت

مکعب است .زمان انجام درمان با استفاده از این روش بین

است که از فراصوت با شدت باال استفاده میکند و با تولید

 1تا  30ثانیه است .البته باید این اطمینان حاصل شود که به

گرما با سرعت باال ،بافت قرار گرفته در نقطه کانونی پرتو

بافتهای بین پرتو و نقطه کانونی آسیبی وارد نمیشود [-23

آکوستیک را تحت تأثیر قرار میدهد .مکانیزم اولیه برای از

.]25

بین بردن بافت ،کشتن سلولها با محدود کردن اکسیژن یا
خون  9با استفاده از جذب گرمایی است .برای تولید و متمرکز
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4

شکل  .5چند نمونه عملگر مورد استفاده در برش بافت معدنی []21

شکل  .6چند نمونه عملگر مورد استفاده در برش و اتصال بافت نرم []22

از اولین کاربردهای فراصوت شدت باال ،درمان سرطان

فنج وو و همکاران [ ]28نشان دادند که با استفاده از فراصوت

پروستات است اما امروزه از این نوع درمان برای مقابله با

متمرکز و خارج از بدن میتوان رگهای کوچکی که تومورهای

تومورهای کبد ،مغز و دیگر بافتهای نرم نیز استفاده میشود.

سرطانی را تغذیه میکنند ،از بین برد .پس از تکمیل درمان با

بهعالوه از فراصوت با شدت باال جهت جلوگیری از خونریزی

اعمال فراصوت بر بافت تومور ،سلولهای ثانویه تومور نیز از

داخلی با تعمیر رگهای گسیخته شده نیز استفاده میشود.

بین میروند.

شکل  7نشان میدهد که یک تومور چگونه برای درمان در

لیم و همکاران [ ]29دو ترانسدیوسر را در حالت پشت به پشت

معرض مداوم و تکراری نقطه کانونی ارتعاشات توان باالی

به نحوی کنار هم قرار دادند که بتوان عملیات تصویربرداری و

آکوستیک قرار میگیرد تا بهطور کامل درمان شود .با توجه به

درمان فراصوت را با یک ابزار انجام داد .فرکانس رزونانس

غیرتهاجمی بودن این روش ،عملیات درمان در صورت موفق

ترانسدیوسر مربوط به درمان فراصوت 5/3 ،مگاهرتز و فرکانس

نبودن و یا ناقص بودن ،چندین بار میتواند تکرار شود [-23

ترانسدیوسر مربوط به تصویربرداری  20مگاهرتز است .این ابزار

.]25

دو مود دارد و با هربار چرخش آن به اندازه  180درجه ،کاربرد
آن تغییر میکند (از درمان به تصویربرداری و بالعکس).
 .2-3تصویربرداری فراصوت
یکی از کارهایی که باید قبل از درمان فراصوت شدت باال انجام
گیرد ،مشخص شدن موقعیت دقیق تومور و بافت هدف است.
فراصوت قابل انجام است .تصویربرداری فراصوت از جمله

شکل  .7نمایش درمان فراصوت شدت باال بر روی یک تومور []23

واعظی و ذدریک [ ]26تمرکز خود را بر استفاده از فراصوت
متمرکز بر درمان و جلوگیری از خونریزی گذاشتند .در نتیجه
محل خونریزی با استفاده از تصویربرداری فراصوت ،با استفاده
از فراصوت متمرکز و روش غیرتهاجمی از خونریزی جلوگیری
کند.
رام و همکاران [ ]27با استفاده از ترکیب تصویربرداری رزونانس
مغناطیسی 10و فراصوت متمرکز ،اقدام به تأثیرگذاری بر روی
تومورهای مغزی در جراحیهای عصبی کردند .برای
تأثیرگذاری و تخریب تومور مغزی از ایجاد گرما با استفاده از
فراصوت متمرکز استفاده کردند .آنها این فناوری را به نحوی
ارتقاء دادند که بدون برش جمجمه ،امکان تأثیرگذاری بر بافت
فراهم شود.

جابهجایی باال ،قابل تحملتر برای بیمار و بسیار ارزانتر از
روشهای دیگر مانند  MRIو  CTاست .از تصویربرداری
فراصوت میتوان برای کنترل کردن درمان فراصوت بهصورت
همزمان با درمان نیز استفاده نمود .بهعنوان نمونه هنگامیکه
حرکت هارمونیک موضعی متناوب در بافت القا میشود (با
استفاده از ترانسدیوسر فراصوت شدت باال) ،یک ترانسدیوسر
تصویربرداری میتواند این حرکت متناوب را ردیابی کند و
میزان کاهش دامنه که در نتیجه سایش بافت حاصل میشود
را تشخیص دهد .یک نمونه از اینگونه دادهها در شکل  8قابل
مشاهده است [.]30
کاناتا و همکاران [ ]31به طراحی ،ساخت و آزمایش یک
ترانسدیوسر فراصوت با محدوده فرکانسی  20تا  80مگاهرتز
برای تصویربرداری در پزشکی و جراحیها پرداختند .هدف در
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واقع نمایش پهنای باندی  11بیشتر از  6دسیبل با حداکثر

یک دستگاه فراصوت ،انرژی فراصوت را به آب مروارید منتقل

حساسیت بوده است تا بتوان تصویربرداری را با عمق و نفوذ

میکند تا از هم گسیخته و ذره ذره شود و برای بیرون کشیده

بیشتری انجام داد.

شدن از طریق مکش آماده گردد .شکافی حدود  1/5تا 3

یاخوب و اورالکان [ ]32به طراحی و ساخت ترانسدیوسر

میلیمتر نیاز است تا به آب مروارید دسترسی پیدا شود و لنز

فراصوت خازنی و ماشینکاری شده در مقیاس میکرو  ،12برای

جایگزین قرار گیرد .این روش بسیار کمتر تهاجمی است و زمان

انجام درمانهای فراصوت (با استفاده از گرمای سایشی) و

نقاهت بیمار نیز به شدت کاهش مییابد [.]33

تصویربرداری پرداختند .آنها چند روش را برای ساخت این

برای نخستین بار کلمن در سال  1967با استفاده از ترکیب

ترانسدیوسرها در پیش گرفتند و بهینهترین آن را انتخاب کردند.

فر اصوت با فرکانس پایین و مکش ،روشی را برای برداشتن

همچنین برای تصویربرداریهای دو و سه بعدی ،اقدام به

بافت از بدن انسان ارائه نمود .در ادامه کلمن این روش را برای

تشکیل آرایهای از این ترانسدیوسرها نمودند.

انجام عمل آب مروارید چشم ارتقا داد [ .]2ژانگ و همکاران
[ ]34نوعی چاقوی جراحی فراصوت را طراحی کردند که بتواند
وارد غضروف شود و با ایجاد کاویتاسیون ،غضروف را از بدن
خارج کند .فرکانس رزونانس این چاقو  20کیلوهرتز و دمنه
ارتعاشی آن  150میکرون است.
تجهیزات فراصوت زیادی برای این هدف ساخته شدهاند که با
مودهای طولی ،پیچشی و یا ترکیبی از این دو مود کار میکنند.
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فرکانس عملکردی این تجهیزات نیز در حدود  40کیلوهرتز
است .شکل  9شماتیکی از این نوع عمل جراحی را نشان
میدهد [.]35
شکل  .8نمایش دامنه حاصل از اعمال فراصوت در طول زمان با
فرکانس  1/5مگاهرتز و نرخ پالس  75هرتز بر روی گوشت بوقلمون
تصویربرداری شده توسط یک ترانسدیوسر با فرکانس 825
کیلوهرتز []10

 .3-3عمل آب مروارید چشم
آب مروارید یک جور کدری بینایی در لنز چشم است که
میتواند در نتیجه موارد مختلفی مانند پ یری ،ضربه و یا در

شکل  .9شماتیک عمل آب مروارید چشم با استفاده از فراصوت
[]17

معرض نور شدید قرار گرفتن چشم به مدت زیاد ،ایجاد شود.

 .4-3برش و اتصال بافت نرم

روشهای اولیه درمان آب مروارید چشم با استفاده از برش

چاقوهای جراحی فراصوت برای انجام طیف وسیعی از برش و

قرنیه جهت ایجاد دسترسی به آب مروارید است .این روش به

اتصال بافتهای نرم ارتقاء داده شدهاند .این تجهیزات نسبت به

مقدار زیادی به مهارت جراح بستگی دارد و دوره نقاهت بیمار

دیگر نمونههای نوین مانند برش لیزر و جراحی الکتریکی (برش

بسیار زیاد خواهد بود .امولسیونسازی روشی است که در آن

بافت با استفاده از جریان الکتریکی فرکانس باال) دقت باالتری

آسیبهای ماندگار در بافتی که در معرض لیزر قرار دارد و

ارتعاشی چاقوی جرای فراصوت هارمونیک پرداختند .با درنظر

همچنین هزینه زیاد آن اشاره نمود .از مزیتهای مهم این

گرفتن تئوری ارتعاشات طولی و یک بعدی میله االستیک و

تجهیزات مدرن ،جلوگیری از خونریزی در هنگام عمل جراحی

شبیهسازی با روش المان محدود ،ساختار اجزای مختلف

است که عالوهبر اینکه دید جراح نسبت به ناحیه مورد نظر کم

ترانسدیوسر فراصوت طراحی شدهاند .طراحی حول فرکانس

نمیشود ،بلکه بیمار نیز خون کمتری از دست میدهد [.]36

رزونانس حدود  55.5کیلوهرتز و دامنهای بزرگتر از  40میکرون

اینگونه چاقوهای برش فراصوت که در شکل  10مشاهده

انجام شده است .بهعالوه یک شبیهسازی سه بعدی ساده به

میشود معموال در فرکانسی حدود  55ک یلوهرتز کار میکنند.

همراه تیغه برش (عملگر) انجام و آنالیز شده است .نتایج نشان

انرژی فراصوت به میله متصل به تیغه برش منتقل میشود و

دادهاند که وجود یک عملگر نامتقارن در قسمت انتهایی

درنتیجه تیغه برش شروع به نوسان در راستای طولی میکند.

ترانسدیوسر فراصوت ،باعث افزایش ارتعاش شعاعی چاقوی

تیغه برش قسمت پایینی گیره است و قسمت باالیی گیره

جراحی فراصوت میگردد.

ارتعاش نمیکند .با استفاده از این گیره میتوان به بافت مورد

ژیانمین لی و همکاران [ ]18به طراحی ترانسدیوسری

نظر نیرو وارد نمود .گرمای اصطکاکی بین قسمت ارتعاشکننده

پرداخته اند که بتواند در چاقوی جراحی ربات جراح با وجود

گیره و بافت هدف باعث برش آن میشود و جریان آکوستیک

درجات آزادی مختلف مورد استفاده قرار بگیرد .با این کار هم

و فشار امواج منجر به تغییر در سلولها میگردند (به واسطه

از مزیتهای چاقوی جراحی فراصوت میتوان بهره برد و هم

پروتئینی که وجود دارد) و قسمتهایی از رگ که برش خورده

جراحی رباتیک ،چابکی الزم را دارد.

است بسته شده و از خونریزی جلوگیری میگردد .جراح باید

ژینهوآ لی و همکاران [ ]16به طراحی چاقوی جراحی فراصوتی

دما را بین  60تا  80درجه نگه دارد و اگر دما باالتر از 100

پرداختند که بر پایه مود ارتعاشی ترکیبی طولی-پیچشی است

درجه برود سلولها از بین میروند [.]37

و توان کاهش خونریزی در بافت را دارد .قسمت متمرکزکننده
ترانسدیوسر طراحی شده برای چاقوی جراحی بهطور ویژهای و
با شیارهای مارپیچ در آن طراحی شده است تا مود ارتعاشی

شکل  .10چاقوی جراحی فراصوت برای بافت نرم []38

باعث افزایش دامنه ارتعاشی (حرکت عمودی) ناحیه انتهایی
تیغه برش گردیده و در نتیجه انرژی با بازدهی بیشتری به بافت

کوروزاوا و همکاران [ ]39در پژوهشی اقدام به طراحی و ساخت

منتقل میشود .بهعالوه رگ نیز انرژی کافی را دریافت میکند

یک ترانسدیوسر برای یک چاقوی جراحی میکرو نمودند.

و اتصال رگ با بازدهی باالتری اتفاق میافتد.

چاقوی جراحی میکرو میتواند به همراه اندوسکوپ برای
جراحی مربوط به شکم و یا در جراحی م یکرو که با استفاده از
میکروسکوپ انجام میشود ،به کار برده شود .این چاقو در
فرکانس رزونانس (مود طولی)  278کیلوهرتز نوسان میکند و
جنس پیزوالکتریک بهکار رفته تیتانیوم زیرکونات است.

 .5-3برش و شکلدهی استخوان
آزمایشها نشان دادهاند که استفاده از فناوری فراصوت برای
بافتهای معدنی مانند استخوان و دندان نیز آسیبهای وارده
به بافت را کاهش میدهد و سرعت بهبودی را نیز افزایش
میدهد .موارد مربوط به دمای بحرانی که در بافت نرم گفته
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شد برای این بافتها نیز صادق است و برای جلوگیری از ایجاد

همچنین برشهای ایجاد شده در استخوان نیز با استفاده از لیزر

آسیبهای دائمی بهتر است دما زیر حدود  60درجه سانتیگراد

و ذرهبین الکترونی اسکن و مورد بررسی قرار گرفته اند .در نتایج

باشد .سه عامل اصلی در ایجاد گرما در هنگام برش بافت معدنی

یک رابطه مستقیم بین بزرگی نوسانات نوک تیغه و ابعاد عیوب

عبارتند از:

(تأثیرات) برش در سطح استخوان مشاهده شده است .افزایش

 oگرمای ناشی از حرکت نوسانی ابزار

بار به نوک تیغه به کاهش نوسان آن و در نتیجه عیوب ایجاد

 oاصطکاک بین ابزار و بافت

شده منجر میگردد.

 oسوخت پسماندهای حاصل از برش

بغارانو و همکاران [ ]44به ارائه یک چاقوی جراحی فراصوت با

برای جلوگیری از افزایش دما میتوان از یک نوع محلول برای

وجود تحریک بر پایهی ترانسدیوسر کالسیک سیمبل ( 13سنج

خنککاری ابزار بهره برد .چاقوهای جراحی فراصوت نسبت به

مانند) اصالح شده ،پرداخته شده است .این تجهیزات از یک

مدلهای اولیه خود توانایی ایجاد مودهای مختلف

ترانسدیوسر فراصوت النگوین به همراه تیغه برش قابل اتصال

و یا مودهای ترکیبی و همچنین نوکهای برش متنوع قابل

به آن تشکیل شده است.

انتخاب با توجه به بافت و عملیات جراحی دارند .شکل  11یک

ژوآن لی و همکاران [ ]45به ارتباط بین پارمترهایی از قبیل

نمونه چاقوی جراحی فراصوت تجاری را نمایش میدهد [.]41

مقدار یا حجم پیزوسرامیک ،مکان قرارگیری حلقههای
پیزوسرامیک ،فرکانس رزونانس و دامنه ارتعاشی حاصل شده
در چاقوی جراحی فراصوت پرداختند .در این پژوهش از
ترانسدیوسر النگوین با اتصال پیچ و مهرهای استفاده گردیده
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است .آزمایشهای تجربی انجام شده نشان دادهاند که با
استفاده از تعداد بیشتری پیزوسرامیک میتوان با ولتاژ تحریک
کمتر ،به جابهجایی ارتعاشی مشابهی رسید .اما با این کار
رفتارهای غیرخطی تشدید میشوند .قرار دادن پیزوسرامیک در
نقطه گره ارتعاشات طولی حالت بحرانی حساب میشود که در
این حالت انرژی فراصوت منتقل شده به حداکثر خود خواهد
رسید.
شکل  .11یک نمونه چاقوی جراحی فراصوت جهت برش بافت

 .4مکانیزمهای تأثیر فراصوت در بافت

معدنی []42

فراصوت با توجه به فرکانس ،فشار یا شدت آکوستیک و مدت

کلیر و همکاران [ ]43به بررسی و ارزیابی نوسانات تیغه برش

زمان اعمال آن ،بر بافتهای مختلف تأثیرگذاری متفاوتی دارد.

چاقوی فراصوت و تأثیر آن بر کیفیت برش ایجاد شده در

بهطورکلی برهمکنش فراصوت با بافتها را میتوان در سه

استخوان پرداختند .نوسانات دامنه نوک تیغه برش با استفاده از

دسته مکانیزمهای گرمایی و کاویتاسیون و ضربه طبقهبندی

اسکن ارتعاشسنج لیزری اندازهگیری شده است.

نمود.

فراصوت در هنگام عبور از بافت ،تضعیف میشود .در واقع

مختلف در شکل  12آورده شده است .با فرکانس باال میتوان

انرژی جنبشی موج مکانیکی به گرما تبدیل میشود .این فرایند

انرژی جذب شده متمرکز را تولید نمود ولی مقدار آن در عمق

هم شامل پراکندگی  14و هم شامل جذب میشود که بهوسیله

سریعا افت میکند .همچنین با فرکانس پایین انرژی سریعا

جذب کنترل شده و در نهایت نیز امواج پراکنده جذب میشوند.

جذب نمیشود ولی مقدار افت آن در عمق کمتر است [.]46

برخالف فراصوت تشخیصی ،فراصوت درمانی با ایجاد گرما

یاخوب و اورالکان [ ]32نشان دادند که با استفاده از فراصوت با

سروکار دارد و امواج پراکنده ،ناحیه گرمایی را وسیعتر میکنند.

فرکانس  2/5مگاهرتز ،میتوان یک رگ را در عمق یک

ضعیفشدگی امواج بهطور نمایی به رابطه  ،1فرکانس و به

سانتیمتری تا حدود  43درجه سلسیوس گرم نمود .ریبیانتس و

رابطه  ،2نوع بافت بستگی دارد .از منظر مکانیکی جذب هنگامی

همکاران [ ]47نیز اقدام به ایجاد دمای باال در بافت جهت آسیب

رخ میدهد که بین فشار و چگالی اختالف فاز به وجود بیاید.

به هسته اصلی بافت 17و همچنین ایجاد گرما در رگهای

یک تأ خیر زمانی بین درجه آزادی داخلی و خارجی مولکولهای

اطراف جهت بستهشدن رگها و عدم خونریزی ،کردند .بهعالوه

تشکیلدهنده هنگامیکه موج آکوستیک عبور میکند وجود

به این نتیجه رسیدند که فراصوت متمرکز با شدت تا 2000

دارد .این اختالف فاز بهوسیله اصطکاک ویسکوز موجود در

وات بر سانتیمتر مربع ،باعث تغییر محسوس در تعداد

بافت و فرایندهای ریلکسیشن  15حاصل میشود .با عبور موج،

گلبولهای سفید و پالکتهای خونی نمیشود .مهمترین

انرژی در انواع مختلف شامل حرکت مولکولی و انرژی پتانسیل

مشکل در این فرایندها ،کم بودن جذب انرژی توسط رگهای

شبکه ای  16باز پخش میشود .در یک رفتار نوسانی این انرژی

خونی عنوان شد و ترانسدیوسرهایی برای درمان فراصوت

به موج بر میگردد ولی سرعت محدود است و در نهایت معموال

توسط این گروه تحقیقاتی طراحی و ساخته شدند.

انرژی کمی خارج از فاز است که شامل کم شدن موج و افزایش
انرژی جنبشی یا همان گرما برای بافت است [.]46
برای یک موج صفحه ای با شدت اولیه ) I(0شدت در نقطه به
عمق  xدر یک محیط واسط از رابطه  1بهدست میآید.
است.
𝑥𝑎𝐼 (𝑥) = 𝐼 (0)𝑒 −2

( )1

) 𝑥( 𝐼𝑑
( )2
)𝑥(𝐼𝑎= 2
𝑥𝑑
ضریب ضعیفشدگی ،a0 ،به فرکانس ( )fوابسته است.
𝑞=−

شکل  .12مقدار انرژی جذب شده بر حسب عمق بافت در
فرکانسهای مختلف []46

بهطورکلی در بافت نرم میتوان رابطه  3را برای این ضریب

عالوهبر برهمکنش گرمایی از طریق جذب انرژی،

بهکار برد که در آن  nاز  1تا  2متغیر است .در نهایت نیز رابطه

برهمکنشهای دی گری نیز مانند برهمکنش سایشی،18

 4را میتوان برای محاسبه مقدار انرژی جذب شده استفاده کرد.

آپوپتوسیس  19و هیفوتراپی 20نیز وجود دارد .نخستین استفاده از

( )3
( )4

𝑥𝑛

𝑛 𝑓 𝑎 = 𝑎0

گرمای سایشی برای آسیب زدن به بافت تومور در مغز صورت

𝑓 𝑞 = 2𝑎0 𝑓 𝑛 𝐼(0)𝑒 −2𝑎0

گرفت .این گونه عملیاتها در بیشتر بافتها منجر به مردن
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بافت میشود .بهعنوان مثال فنج وو و همکاران [ ]28با استفاده

فرکانس بستگی دارد .بهعنوان نمونه در فرکانس  1مگاهرتز،

از برهمکنش سایشی اقدام به کشتن سلولهای بافت تومور

اندازه رزونانس حباب در مایع آزاد  3.5میکرومتر است .مقدار

نمودند.

نفوذ گاز به داخل حباب به اندازه سطح آن بستگی دارد.

در حال حاضر بیشتر فرایندها به سمت ایجاد اختاللی در بافت

هنگامیکه فشار درون حباب کاهش مییابد نفوذ گاز به حباب

به نام آپوپتوسیس رفتهاند که در دمای پایینتری نیز رخ

بیشتر میشود و بالعکس .در شدتهای فراصوت متوسط ،حباب

میدهد .هایپرترمیا  21نیز نوع دیگری از ایجاد گرما است که در

بهصورت پایدار عمل میکند و انرژی را جذب و به بافت منتقل

شدت پایینتر و با افزایش دمای مالیمتر رخ میدهد .دمای

میکند .در حالت پایدار اندازه حباب حداکثر دوبرابر اندازه معمول

بافت در این روش در مدت زمان بین  30تا  60دقیقه به حدود

خود میشود .ایجاد جریان میکرویی سیال در اطراف حباب در

 42تا  46درجه سلسیوس میرسد .از این روش برای حساس

این روش باعث ایجاد تنش برشی در بافت میگردد .افزایش

کردن تومور در شیمی درمانی و رادیوتراپی نیز استفاده میشود.

تنش برشی میتواند سلولهای درون پوشش را نیز تحت تأثیر

پاسخ بدن به هیفوتراپی ،ارسال خون بیشتر به تومور و در نتیجه

قرار دهد .از حبابهای کوچک وارد شده به بافت برای اهداف

افزایش میزان اکسیژن آن است و در نتیجه فعالیت اکسیژن در

تشخیصی میتوان بهره گرفت .در شدت آکوستیک باال ممکن

تومور ،بافت تومور حساس شده و آماده درمانهای بعدی مانند

است حباب با آزاد کردن انرژی زیادی متالشی شود و دما را نیز

شیمی درمانی میگردد [.]49 ،48

به شدت باال ببرد .در کل یک روش خوب برای ضعیف کردن

لیو و همکاران [ ]50موفق به ارتقاء آرایه ای از ترانسدیوسرهای

بافت استفاده از کاوی تاسیون است .در کاویتاسیون بر خالف

فراصوت شدند که عالوهبر تصویربرداری ،درمان فراصوت را نیز

ایجاد گرما عملیات دورتر از ترانسدیوسر اتفاق میافتد و باید

با استفاده از مکانیزم هایپرترمیا و در فرکانس  1/5مگاهرتز

تحت کنترل باشد [.]9

انجام دهد .ابزار طراحی شده قابلیت افزایش دما تا  6درجه

بهعنوان نمونه برای شکستن سنگ کلیه از فراصوت متمرکز با

سلسیوس را در  20ثانیه دارد و برای تأثیرگذاری بر بافتهایی

شدت باال جهت ایجاد شوک مکانیکی بزرگ استفاده میشود.

که در نواحی حساس و نزدیک به بافتهای حیاتی هستند،

در شدت مورد استفاده ،فراصوت بسیار غیرخطی میشود که

مناسب است.

موجهای شوکی و گرادیان فشار زیادی ایجاد میکند [.]52

لی و همکاران [ ]51ترانسدیوسری را طراحی کردند که بتواند

همچنین هینینه و همکاران [ ]53با آزمایش بر روی رگ ران

در فرکانس رزونانس  1/02مگاهرتز دمای بافت را باال برده تا

یک خرگوش ،نشان دادند که با استفاده از فراصوت متمرکز با

منجر به سایش بافت شود .افزایش دمای بافتی در دمای 30

فرکانس  1/5مگاهرتز و شدتی در محدوده  4400تا  8800وات

درجه سلسیوس ،حدود  10درجه سلسیوس در مدت زمان 39

بر سانتیمتر مربع ،کاویتاسیونی ایجاد نمود که باعث انقباض

ثانیه گزارش شده است.

رگ هدف شود.

 .2-4برهمکنش کاویتاسیون
کاویتاسیون برهمکنش م یان میدان فراصوت و مقدار گاز کم و
یا حبابها است .در بافت مقدار کمی گاز وجود دارد ولی جهت
کاویتاسیون مطلوب مقداری گاز وارد عمل میشود .حبابها در
میدان فراصوت منبسط و منقبض میشوند .اندازه حباب به

با استفاده از پالسهای کوتاه (حدود  20میکرو ثانیه) و شدت
بسیار باال در فرکانسی حدود  788کیلوهرتز میتوان سایش و
خوردگی کنترل شدهای به بافت تحمیل کرد .البته هنگامیکه
پالسهای فراصوت بهصورت جدا و با فاصله زمانی کافی باشند،
بازدهی خوردگی بافت بهتر است چون حبابها وقت کافی برای
پاکسازی بافت خواهند داشت [.]55 ،54

از فراصوت جهت هدایت دارو به بافت هدف نیز میتوان بهره
گرفت که در شکل  13نیز مشاهده میشود .آزمایشها نشان
دادهاند که کاویتاسیون نفوذپذیری بافت را افزایش میدهد.
برای جلوگیری از ورود مواد ناخواسته ،یک دیواره در اطراف
رگ مغز وجود دارد که باعث نرسیدن دارو به رگ مغز میشود
که با استفاده از فراصوت میتوان بهطور موقت این بافت را از
کار انداخت تا دارو بتواند وارد خون شود [.]56
با انتشار فراصوت در بافت ،یک گرادیان انرژی و در نتیجه یک
نیرو در جهت انتشار ایجاد میشود که به آن نیروی رادیویی
گفته میشود .این نیرو در همه میدانهای فراصوت ایجاد
میشود اما با حضور حبابها ،نیروی ثانویه اضافی نیز ایجاد

شکل  .13استفاده از فراصوت متمرکز جهت هدایت دارو به بافت

میگردد .این نیرو به بافت آسیب میزند که البته در برخی مواقع

تومور []57

فایده دارد و برای اهداف درمانی از آن استفاده میگردد [.]55
 .3-4برهمکنش ضربه
همانگونه که در بخشهای قبل عنوان شد ،چاقوهای جراحی
بافتهای نرم ،از طریق ایجاد ضربه و تماس مستقیم عملگر با
بافت هدف ،برش را انجام میدهند .در هنگام ارتعاش عملگر

شکل  .14برش استخوان و عدم آسیب به بافت نرم اطراف (به دلیل

در راستای طولی ،در هنگامیکه عملگر ب یشترین مسافت رو به

االستیک بودن بافت نرم) []59

جلو را طی کرده است ،سرعت عملگر صفر است و زمانیکه
خود را دارد .این سرعت نسبتا باالست و در حدود چند کیلومتر

سوارخکاری بر نیروی برش و گشتاور الزم برای سوراخ کردن

بر ساعت است .در نتیجه نیروی قابل مالحظهای قابل ایجاد

استخوان انسان با استفاده از مته (چاقوی) جراحی فراصوت،

شدن است .حرکت ارتعاشی عملگر نیروی برشی زیادی میتواند

پرداختند .تحقیقات نشان دادند که نیروی برش و گشتاور با

در سیال اطراف خود ایجاد کرده و باعث انتقال نیرو به بافت و

افزایش سرعت چرخش مته کاهش مییابند و با افزایش قطر

برش آن گردد .ایجاد ضربه و تنش برشی فقط به عملگرهای

مته ،افزایش مییابند .این گروه همچنین سواخکاری با ابزار

با مود طولی محدود نمیشود و در مودهای پیچشی و عرضی

معمولی و ابزار جراحی فراصوت را با یکدیگر مقایسه کردند و

نیز قابل ایجاد است [.]58

دریافتند که نیروی برشی و گشتاور ایجاد شده هنگام استفاده از
ابزار فراصوت  30الی  40درصد کمتر هستند.
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در جدول  ،1انواع مکانیزمهای تأثیر فراصوت به همراه تأثیراتی

افزایش تغییر شکل پیچشی انتهای ترانسدیوسر ،جابهجایی

که در بافت دارند و به درمان کمک میکنند ،بیان شده است.

محوری آن نیز افزایش مییابد (از  93/6میکرون به 96/3

 .5پارامترهای تأثیرگذار فراصوت
به علت گستردگی زیاد فراصوت ،عوامل و پارامترهای زیادی را
میتوان در عملکرد فراصوت دخیل کرد .با توجه به اینکه در
این مقاله کاربرد فراصوت در جراحی پزشکی مدنظر است،
پارامترهای فرکانس ارتعاش و مودهای مختلف آن و همچنین
توان و فشار آکوستیک بررسی میشوند.
 .1-5فرکانس و مودهای ارتعاشی
یکی از ویژگیهای فناوری فراصوت ،قابلیت بهکارگیری آن در
مودهای ارتعاشی مختلف است .معمولترین مود ارتعاشی در
چاقوی جراحی فراصوت ،ارتعاش خطی است که ابزار در راستای
محور طولی خود ارتعاش میکند و بهعلت سادگی در تولید این
نوع مود ارتعاشی ،کاربردهای زیادی دارد .این نوع حرکت
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ارتعاشی اغلب با دامنه  50تا  200میکرون و فرکانس  20تا 65
کیلوهرتز صورت میگیرد .حاصلضرب سرعت عملگر در
مساحت آن در در جهت عمود بر حرکت ،سرعت حجمی نامیده
میشود که آن را میتوان به قدرت منبع آکوستیک  22مرتبط
کرد .اگر قسمت انتهایی عملگر بهصورت غیرمتقارن تعریف
شود ،میتواند در جهتهای دیگر نیز حرکت داشته باشد .برای

میکرون).
همچنین ابزار میتواند بهصورت عرضی نیز ارتعاش کند و با
ترکیب با ارتعاش طولی ،عملگر میتواند حرکت بیضوی نیز
داشته باشد .با شکلدهی به عملگر و با وجود تنها مود طولی
میتوان حرکات ترکیبی را در آن ایجاد کرد .البته این کار
میتواند باعث ایجاد مودهای ناخواسته و همچنین تمرکز تنش
در ابزار شود .در ترانسدیوسر طراحی شده توسط ژانگ و
همکاران [ ،]34هر دو مود طولی و عرضی با یکدیگر ترکیب
شدهاند تا ابزار جراحی بتواند حرکت بیضوی داشته باشد و
حداکثر غضروف را مکش کند .برای ایجاد مود عرضی نیز هر
پیزوالکتریک به دو قسمت مساوی برش خورده است تا هر نیمه
بتواند در فاز مخالف ارتعاش کرده و مود عرضی را به وجود
بیاورد.
 .2-5توان آکوستیک
کل توان آکوستیک خروجی میتواند بهصورت تابعی از فرکانس
ارتعاش ،دامنه و سطح مقطع عملگر نشان داده شود که در رابطه
 5آورده شده است.
( )5

𝜌𝑐𝑘 2 𝑄𝑠2
=𝑃
𝜋8

نمونه با خمکردن ابزار میتوان آن را برای بریدن بافت بهینهتر

در رابطه باال  ρچگالی محیط واسطه c ،سرعت صوت در آن

نمود [.]61

محیط k ،عدد موج آکوستیک در رابطه  6و  Qsقدرت منبع

نوع دیگر مود ارتعاشی ،مود پیچشی است که حول محور طولی

آکوستیک است.

ابزار صورت میپذیرد .یک روش ایجاد آن استفاده از کوپلر
مناسب است .فرکانس رزونانس در مود پیچشی با مود طولی

𝑓𝜋2𝜋 2
( )6
=
𝜆
𝑐
سرعت عمودی سطح برابر است با 𝛿𝑓𝜋 2که در آن δ
=𝑘

متفاوت است .برای برش بافت با مود پیچشی باید انتهای

جابهجایی نوک عملگر است .در نتیجه اگر  Aمساحت تحت

عملگر خمیده باشد .در مود پیچشی ،باید ایجاد تمرکز تنشهای

ارتعاش باشد ،قدرت منبع برابر میشود با 𝐴𝛿𝑓𝜋 .2با

ناخواسته نیز مورد توجه قرار گیرند .ژوآن لی و همکاران []16

جایگذاری موارد بیان شده در رابطه  ،5توان آکوستیک بر

نشان دادند که با اضافه کردن مود پیچشی با ایجاد شیارهای

حسب جابهجایی نوک عملگر ،فرکانس عملکردی و ابعاد عملگر

مارپیچ در هورن که در شکل  3مشاهده میشود ،عالوهبر

قابل دستیابی است که رابطه  7بیانگر آن است [.]62

( )7

2𝜋 3 𝜌𝑓 4 𝐴2 𝛿 2
𝑐

=𝑃

امواج فراصوت باعث ایجاد یک نیرو بر محیط واسطه میشود
که به آن نیروی تشعشعی آکوستیک  23اطالق میشود و
می تواند خروجی سیستم فراصوت را کالیبره کند .این نیرو
میتواند باعث ایجاد تغییراتی بر روی ساختار سلولها شود و در
نتیجه برای اهداف تشخیصی نیز استفاده میگردد .این نیرو
همچنین امکان به وجود آوردن جریال سیال را نیز دارد که به
آن جریان آکوستیک  24اطالق میشود [.]63
در درمان با فراصوت متمرکز و با شدت باال ،میتوان متناسب
با اهداف درمانی ،شدت را تنظیم کرد .ایشیکاوا و همکاران []64
با اعمال فراصوت متمرکز با فرکانس  3/2مگاهرتز بر روی رگ
شکم یک موش دریافتند که با اعمال شدتی بین  1080تا 2750
وات بر سانتیمتر مربع ،رگ دچار انقباض میگردد و در صورت
افزایش شدت تا  4300وات بر سانتیمتر مربع ،رگ بهطور کامل
مسدود میشود.

بافت و یا سلولهای آن وجود دارد .امکان تأثیرگذاری بر بافت
با استفاده از مکانیزمهای مختلف نیز از دیگر دالیل امکان
گسترش فراصوت در جراحیهای پزشکی است.
یکی از کاربردهایی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است،
ارتقاء تجهیزات فراصوت با امکان درمان و تصویربرداری
بهصورت همزمان است مانند پژوهش انجام شده در گروه
تحقیقاتی لیم [ . ]29تنها پارامترهای که در این تجهیزات باید
متناسب با کاربرد تغییر کنند ،فرکانس و شدت آکوستیک است.
بهعنوان نمونه میتوان سریعا پس از تشخیص خونریزی داخلی
توسط تصویربرداری فراصوت ،به جلوگیری از آن اقدام کرد تا
بیمار خون کمتری از دست بدهد .با وجود اینکه پتانسیل
فراصوت متمرکز برای درمانهای غیرتهاجمی از جمله درمان

تأثیرها
گرم شدن بافت و ایجاد شدن یک
گرادیان گرمایی در آن
کشتن سلولها و بافت
حساس کردن بافت در دمای پایین برای
درمانهای ثانویه
انتقال انرژی به بافت بهواسطه انفجار
حبابها – ایجاد تنش برشی – ایجاد
شوک (در صورت ناپایدار بودن
کاویتاسیون) – سایش و خوردگی بافت –
افزایش نفوذپذیری بافت
برش بافت (بهویژه بافتهای سخت) از
طریق ضربه مستقیم – وارد کردن نیروی
برشی به سیال اطراف بافت هدف

گرفته است ولی هنوز بهطور فراگیر از این روش استفاده
نمیشود .در حال حاضر این تجهیزات در حال بهینه شدن جهت
استفاده گسترده و تجاریسازی هستند.
امروزه محققان به کوچکتر و سبکتر کردن چاقوهای جراحی
فراصوت روی آوردهاند [ .]45این کار هم دقت برش بافت را
باالتر میبرد و هم امکان دسترسی به برخی نقاط دور از
دسترس در بدن فراهم میشود (در جراحیهای اندوسکوپی).
در چاقوی فراصوت میکرو از پیزوالکتریکهای صفحهای
استفاده میشود [.]39
 .7نتیجهگیری
کاربردهای فراصوت در جراحی پزشکی را میتوان به دو دسته
کاربردهای تهاجمی و غیرتهاجمی دستهبندی کرد .کاربردهای

 .6آینده تحقیقات

غیرتهاجمی مانند تصویربرداری و درمان فراصوت با استفاده از

به دلیل تطبیقپذیری فراصوت بهعنوان ابزاری برای دستکاری

فراصوت متمرکز و با شدت باال هستند .امروزه تالش میشود

در بافت بدن ،کاربردهای این فناوری در حوزه تجهیزات پزشکی

تا با استفاده از فراصوت ،تومورهای سرطانی درمان شوند.

mech_mag@yahoo.com

برهمکنش ضربه

وجود امواجی با طول موجهای متغیر ،امکان ایجاد تغییر بر کل
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برهمکنش کاویتاسیون

محیط واسط مناسبی برای امواج فراصوت است و همچنین با

سرطان شناخته شده و پیشرفتهای زیادی در این زمینه صورت

جدول  .1مکانیزمهای تأثیر فراصوت در بافت و فواید آنها
عوامل
برهمکنش گرمایی
(جذب انرژی)
برهمکنش گرمایی
(سایش گرمایی)
برهمکنش گرمایی
(هایپرترمیا)

و جراحی همچنان در حال گسترش است .با وجود اینکه بافت
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استفاده از این چاقوها دقت برش را به میزان قابلتوجهی

 عدم آسیب به بافتهای،ویژگی بارز این نوع از کاربرد فراصوت

،افزایش میدهد و همچنین جراح با وارد کردن نیروی کمتری

 در درمان فراصوت به دلیل غیرتهاجمی بودن.میانی است

 در طراحی ترانسدیوسر.عملیات برش بافت را انجام میدهد

 دقت باید باال باشد و به همین دلیل است تصویربرداری،درمان

استفاده شده در چاقوی جراحی فراصوت باید مواردی مانند

.حین درمان از اهمیت باالیی برخوردار است

 نسبت افزایش دامنه در هورن، دامنه ارتعاشی،فرکانس رزونانس

 کاربردهای تهاجمی،دسته دوم کاربردهای فراصوت در پزشکی

 مود ارتعاشی و دیگر موارد مدنظر قرار، هندسه و جنس اجزا،آن

.است که اغلب در عملهای باز از این تجهیزات استفاده میشود

گیرند و تالش شود تا طراحی نسبت به کاربرد و پارامترهای

از جمله این تجهیزات میتوان به انواع چاقوهای جراحی

.هدف بهینه باشد

. اشاره کرد،فراصوت که برای انواع بافتها طراحی شدهاند
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10. Magnetic resonance imaging-guided
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12. Capacitive micromachined ultrasonic transducers
13. Classical cymbal transducer
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