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Streszczenie
W pracy opisano diatermiê bipolarn¹
i monopolarn¹. Podkreœlono ich
zastosowanie u pacjentów z rozrusznikiem
serca. Wykazano zalety tej metody
terapeutycznej.

Summary
The study describes bipolar and unipolar
diathermy. Attention is given to their use
in patients with cardiac pacemakers. The
advantages of this therapeutic technique
are indicated.
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S³owo diatermia pochodzi z jêzyka greckiego: dia  oznacza „przez”
a thérme –  „ciep³o”. Diatermia znajduje coraz szersze zastosowanie
w wielu specjalnoœciach medycznych jako jeden z rodzajów leczenia
elektrochirurgicznego. W tej technice zabiegowej stosuje siê pr¹dy
o wielkiej czêstotliwoœci do produkcji ciep³a, a nastêpnie wykorzystuje
siê je do ciêcia tkanek oraz do ich koagulacji.

Stosowanie wysokich temperatur w
celu preparacji tkanek oraz tamowania
krwawienia siêga kilkuset lat wstecz,
jednak generator zdolny do wytworze-
nia pr¹du o takiej czêstotliwoœci, jaka
jest wykorzystywana w aparatach dia-
termicznych, zosta³ wynaleziony przez
Thompsona w roku 1889 (1). Od tego
czasu nast¹pi³ rozwój elektrochirurgii
zwi¹zanej z generowaniem pr¹du wiel-
kich czêstotliwoœci. Prze³omowym
momentem by³o zastosowanie urz¹-
dzenia elektrochirurgicznego, którego
wynalazc¹ by³ Bovie, a sam zabieg neu-
rochirurgiczny przeprowadzi³ Cushin-
ga w roku 1926 (1).

W zale¿noœci od czêstotliwoœci fal
diatermiê dzielimy na:

1) krótkofalow¹, o czêstotliwoœci
2,45-27,12 MHz, wykorzystywan¹ w
rehabilitacji,

2) chirurgiczn¹, o czêstotliwoœci ok.
0,5 MHz.

Terapeutyczne dzia³anie diatermii
krótkofalowej polega na wytworzeniu
ciep³a, które powoduje szybszy prze-
p³yw krwi, w wyniku czego dowóz tlenu
do komórek jest bardziej efektywny,
podobnie jak usuwanie produktów me-
tabolizmu (2). Diatermiê krótkofalow¹
jako metodê rehabilitacji wykorzystuje
siê w leczeniu ostrych i przewlek³ych
stanów zapalnych, takich jak choroba
reumatyczna, choroby stawu skronio-
wo-¿uchwowego itp. (2, 3).

Ze wzglêdu na rozmieszczenie elek-
trod i mechanizm dzia³ania diatermia
chirurgiczna dzieli siê na bipolarn¹ i
monopolarn¹.

W diatermii bipolarnej uk³ad elek-
tryczny zostaje zamkniêty dziêki
dwóm elektrodom: czynnej i biernej,
które znajduj¹ siê blisko siebie. Prze-
p³yw pr¹du miêdzy tymi elektrodami
wywo³uje efekt w postaci ciêcia lub
koagulacji (4). Elektrodami s¹ ostrza
no¿yc bipolarnych b¹dŸ pêsety, a gwa-
rancj¹ efektywnoœci dzia³ania ich czê-
œci pracuj¹cej jest ich pokrycie
warstw¹ materia³u ceramicznego, któ-
ry powoduje, ¿e elektrody w czasie
zabiegu s¹ ca³y czas aktywne (5). W

diatermii bipolarnej stosuje siê pr¹d o
niskim napiêciu, gdy¿ jego przep³yw
nastêpuje na niewielkiej przestrzeni
miedzy elektrodami.

W diatermii monopolarnej nato-
miast pr¹d z generatora p³ynie przez
czynn¹ elektrodê do jej czêœci pracuj¹-
cej, co zapewnia jego oddzia³ywanie na
tkanki. Pr¹d o wysokiej czêstotliwoœci
trafia nastêpnie do elektrody biernej,
któr¹ umieszcza siê na ciele pacjenta,
której zadaniem jest  usuniêcie stru-
mienia pr¹du monopolarnego z jego
cia³a. Istnieje wiele typów elektrod
biernych stosowanych w diatermii mo-
nopolarnej, jednak wszystkie powinny
byæ wykonane z nierdzewnej stali i
przylegaæ dok³adnie do miejsca podda-
nego terapii (4).

W celu polepszenia przep³ywu pr¹du i
przylegania elektrody biernej stosuje siê
¿ele wype³niaj¹ce wolne przestrzenie
miêdzy elektrod¹ a skór¹ pacjenta. Dla-
tego wa¿ne znaczenie ma wybór miejsca,
w którym elektroda bierna zostanie przy-
³o¿ona. Obszar tkanki miêœniowej jest
lepszym przewodnikiem pr¹du ni¿ np.
tkanka t³uszczowa, z tego wzglêdu nale¿y
unikaæ umieszczania elektrody biernej
np. w obrêbie brzucha lub bioder. Tkan-
ka kostna oraz obecnoœæ blizn równie¿
sprawiaj¹, ¿e elektrodê biern¹ powinno
siê umieœciæ w innym miejscu, np. na
przedramieniu. Opracowany w roku 1981
komputerowy system monitoringu elek-
trody biernej (REM) chroni pacjenta
przed niepo¿¹danym dzia³aniem pr¹du
monopolarnego w obrêbie elektrody
biernej. System ten powoduje automa-
tyczne wy³¹czenie generatora aparatu
diatermicznego w momencie, gdy w
miejscu przy³o¿enia elektrody biernej
temperatura skóry pacjenta osi¹gnie
niepokoj¹co wysok¹ wartoœæ (4).

Czêœci pracuj¹ce elektrod zarówno w
diatermii bipolarnej, jak i monopolarnej
maj¹ rozmaite kszta³ty. W zale¿noœci od
wykonywanego zabiegu stosuje siê elek-
trody o kszta³cie kulki, ig³y, pêtli oraz
ostrza. Dodatkowo elektroda czynna w
diatermii monopolarnej mo¿e byæ os³o-
niêta tulejk¹ jednorazowego u¿ytku z



71Magazyn Stomatologiczny  nr 4/2006 

polichlorku winylu, co zapewnia  bez-
pieczeñstwo w czasie pracy i chroni
inne tkanki pacjenta po³o¿one w pobli¿u
okolicy operowanej przed bezpoœred-
nim dzia³aniem termicznym (6). Efekt
dzia³ania no¿yc i pêsety bipolarnej, a
tak¿e koñcówki w diatermii monopolar-
nej jest uzale¿niony od wielkoœci elek-
trod i ich pola przekroju, poniewa¿ iloœæ
ciep³a powstaj¹ca w przewodniku jest
odwrotnie proporcjonalna do pola prze-
kroju tego przewodnika. Znaczenie ma
równie¿  rodzaj tkanki, w obrêbie której
przeprowadza siê zabieg, gdy¿ tkanka
miêœniowa lepiej przewodzi pr¹d ni¿ np.
tkanka t³uszczowa (4).

U podstaw dzia³ania chirurgicznych
aparatów diatermicznych le¿y prawo
Joule’a-Lenza, które opisuje wydziela-
nie siê ciep³a przy oporze rzeczywistym.
Opór stanowi tkanka pacjenta, w wyniku
czego energia elektryczna zostaje za-
mieniona na ciep³o. Energia cieplna
powoduje wzrost temperatury wody
zgromadzonej wewn¹trz komórek, co
prowadzi do rozrywania b³on komórko-
wych, i daje makroskopowo widoczny
efekt tn¹cy. Ponadto wysoka temperatu-
ra wywo³uje denaturacjê bia³ka we-
wn¹trzkomórkowego i zewn¹trzkomór-
kowego, co powoduje koagulacjê (7).
Zdaniem Stenquista i wsp. (5) koagula-
cja z u¿yciem pêsety bipolarnej jest
zabiegiem bardziej czasoch³onnym ni¿
ciêcie z wykorzystaniem no¿yc bipolar-
nych. Hainer i wsp. (7) uwa¿aj¹, i¿ za-
biegi wymagaj¹ wiêkszego napiêcia ge-
nerowanego pr¹du. Ponadto koagulacjê
z u¿yciem diatermii chirurgicznej nale-
¿y przeprowadzaæ na naczyniach, któ-
rych œrednica nie przekracza 3 mm,
wiêksze zaœ nale¿y podwi¹zaæ (8, 9, 10).

Istotnym problemem w stosowaniu
monopolarnej diatermii chirurgicznej
jest jej wykorzystanie u pacjentów z
rozrusznikiem serca. Jego pracê mo¿e
bowiem powa¿nie zak³óciæ pokonuj¹cy
drogê od elektrody czynnej do biernej,
przechodz¹cy przez tkanki pacjenta
pr¹d generowany w aparacie diater-
micznym. W konsekwencji mo¿e dojœæ
do rozprogramowania rozrusznika pro-
wadz¹cego do zaburzeñ rytmu serca,
bradykardii, a nawet œmierci (11). Aby
zapobiec tym powik³aniom, El-Gamal i
wsp. (11) zalecaj¹ konsultacjê  kardio-
logiczn¹ przed zabiegiem, zastosowa-
nie monitoringu pracy serca, wykorzy-
stanie pr¹du o minimalnym natê¿eniu
oraz u¿ycie diatermii bipolarnej. Nie
wp³ywa ona bowiem na pracê rozrusz-
nika serca, gdy¿ w tym przypadku pr¹d
przep³ywa miedzy dwiema elektrodami
po³o¿onymi blisko siebie (ostrza no¿yc,
ramiona pêsety) i nie rozchodzi siê w
tkankach organizmu pacjenta.

Efekt wywo³any dzia³aniem elektrod
w diatermii chirurgicznej zale¿y od
natê¿enia wygenerowanego pr¹du, a

tak¿e od czasu, w jakim chirurg wyko-
nuje zabieg. Dzia³anie pr¹du nie ogra-
nicza siê tylko do miejsca operowane-
go, ale siêga w g³¹b tkanek. Dlatego
niezbêdne s¹ wiedza i doœwiadczenie
lekarza operuj¹cego, wybór odpowied-
niego napiêcia pr¹du oraz odpowied-
niej techniki zabiegowej.

Istotn¹ kwesti¹ jest tak¿e w³aœciwe
przy³o¿enie elektrody biernej do cia³a
pacjenta. Niedok³adnie za³o¿ona elek-
troda mo¿e spowodowaæ powierzchow-
ne oparzenia, a nawet zwêglenie. Po-
dobny mo¿e byæ skutek u¿ycia œrodków
³atwopalnych do przemywania okolicy
operowanej (12).

Niew¹tpliw¹ zalet¹ stosowania diater-
mii do celów chirurgicznych jest niewiel-
ka œródoperacyjna utrata krwi, co zapew-
nia dobr¹ widocznoœæ pola operacyjnego,
a jednoczeœnie skraca czas zabiegu (13,
14, 15, 16). Efekt ten uzyskuje siê dziêki
procesowi koagulacji. Ponadto poopera-
cyjne dolegliwoœci bólowe s¹ znacznie
mniejsze ni¿ w przypadku zastosowania
tradycyjnego ciêcia skalpelem (13, 15).
Chrysos i wsp. (15) s¹ zdania, ¿e jest to
spowodowane  martwic¹ nerwów po³o¿o-
nych w obrêbie okolicy operowanej, bez
znacz¹cego wp³ywu na funkcje nerwów
po³o¿onych w pobli¿u. Inn¹ zalet¹ stoso-
wania diatermii chirurgicznej jest szyb-
kie i prawid³owe gojenie siê ran poopera-
cyjnych (13, 15). Z badañ in vitro prze-
prowadzonych przez Hilla i wsp. (17)
oraz Xia i wsp. (18) wynika, ¿e emitowa-
ne podczas stosowania diatermii ciep³o
pobudza fibroblasty i chondrocyty do
proliferacji. Ponadto po zabiegu chirur-
gicznym z wykorzystaniem diatermii nie
obserwowano zaka¿eñ pooperacyjnych
(13, 15). Ikieda i wsp. (19) dowodz¹, ¿e
jest to spowodowane wzrostem podskór-
nego ciœnienia tlenu w wyniku lokalnego
ogrzania tkanki, co w efekcie prowadzi
do wiêkszej odpornoœci ran na zaka¿enia.

Opisane zalety diatermii chirurgicz-
nej sprawiaj¹, ¿e znajduje ona coraz
wiêksze uznanie w oczach klinicystów
wielu specjalnoœci. Wykorzystywana
jest bowiem w chirurgii stomatologicz-
nej, periodontologii, laryngologii, neu-
rochirurgii, okulistyce, chirurgii
plastycznej, dermatologii i innych spe-
cjalnoœciach medycznych. Ciêcie z
wykorzystaniem pr¹du o wysokiej czê-
stotliwoœci, jako swego rodzaju alterna-
tywa stosowania tradycyjnego ciêcia
skalpelem, zapewnia odpowiedni¹ wi-
docznoœæ okolicy operowanej, przez co
zabieg trwa krócej, a pacjent odczuwa
mniejsze dolegliwoœci pooperacyjne.
Dlatego diatermia chirurgiczna zdoby-
wa coraz wiêksze grono zwolenników,
co przyczynia siê bezpoœrednio do udo-
skonalania sprzêtu oraz technik zabie-
gowych z wykorzystaniem pr¹dów wiel-
kich czêstotliwoœci.
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