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 (DBD)تخلیه سد دی الکتریک پالسمای افزایش سرعت انعقاد خون با استفاده از  بررسی

  

 3؛ سمانه سیفی 2غالمرضا اطاعتی  ؛1فریدون ،  عباسی دوانی ؛1 زهرا، شهبازی راد 

 ای، دانشگاه شهید بهشتیگروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته1

 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشکده مهندسی انرژی و فیزیک2

 ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه شاهرودگروه فیزیک هسته3

 

 چكيده

تخلیه سد دی الکتریک در این تحقیق امکان افزایش سرعت انعقاد خون با استفاده از چشمه پالسمای      

و بعد از درمان  دقیقه 12مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که زمان انعقاد خون بدون درمان پالسمایی 

چنین اثر دما و میدان الکتریکی بر ثانیه کاهش یافت. در این تحقیق هم 5با تخلیه سد دی الکتریک به حدود 

ها نشان داد که دما و میدان الکتریکی اثر مهمی بر روی زمان روی زمان انعقاد خون بررسی شد. آزمایش

 . انعقاد خون ندارند
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Abstract 
 

In this research the ability of non -thermal atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma 

source on blood coagulation has been investigated. It was observed that the blood coagulation time 

from 12minute without plasma treatment accelerated to 5s with the use of Dielectric Barrier 

Discharge plasma treatment. The effects of plasma temperature and electric field on blood 

coagulation have been investigated. The experiments showed that the temperature and electric field do 

not have any significant effect on blood coagulation time. 

 

 قدمهم

شود مانند کرونا و بادهای خورشیدی. پالسما در پالسما معموالً به عنوان حالت چهارم ماده در جهان شناخته می     

های اخیر استفاده از پالسمای الکتریکی های الکتریکی به وجود آید. در طول سالتواند توسط تخلیهروی زمین می
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شد مانند دستگاه منعقد کننده خون پالسمای آرگون رایج انجام میهای حرارتی در پزشکی با استفاده از تخلیه

)1(APC گرما و دمای باال برای مدت زمان طوالنی در پزشکی برای اهداف جدا کردن بافت، . ]1[یا سوزانده زخم

 یمی،های قددستگاه به خاطر معایب ناشی از سوزاندن و حرارتی بودن . ]2[شد استریلیزاسیون و ... استفاده می

های نزدیک به دمای اتاق در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفت. به خاطر پالسمای سرد با دمای یوناستفاده از 

ی کاربردهای گری و عدم سوزاندن بافت در درمان، پالسمای فشار اتمسفری غیرحرارتی داراخاصیت انتخاب

-می ]2[و درمان زخم  ]3[، انعقاد خون ]3[زنده  استریلیزاسیون بافتای پزشکی مانند مختلفی در در تکنولوژی ه

  باشد.

پالسمای مستقیم و پالسمای  :گیرندالسمایی مورد استفاده قرار میهای پماندو نوع از پالسماهای سرد در در     

بافت زنده  گیرد  و بنابرایندر نظر میپالسمای مستقیم ارگان یا بافت زنده را به عنوان یکی از الکترودها غیرمستقیم. 

های پالسمایی ای از چشمهنمونه ،های سد دی الکتریکشود تخلیهر گرفته میادر فرآیند پالسمای تخلیه فعال به ک

ای که قرار است تحت شود و به منطقه. پالسمای غیرمستقیم بین دو الکترود تشکیل می]4[مستقیم هستند 

 شود. ( ن قرار بگیرد منتقل میDBD)ندرما

یک  DBD. ]5[ های سد بیشتر از یک قرن است که شناخته شده هستندیه سد دی الکتریک یا تخلیهتخل     

 کند. این پالسما یک نوع از پالسمای با یونیزاسیون ضعیفپالسمای دمای پایین تحت شرایط فشار اتمسفر تولید می

الکترود با دی هر دو یک یا  در آن وشود و غیرتعادلی است و با اعمال ولتاژ باال بین یک شکاف کوچک تولید می

شود طحی که قرار است تحت درمان قرار بگیرد به عنوان الکترود دوم شناخته می. ساندالکتریک پوشانده شده

با استفاده از تخلیه سد دی الکتریک در  فریدمن و همکارانش بر روی انعقاد خون و استریلیزاسیون بافت زنده.]6[

روی توانایی پالسمای مستقیم غیرحرارتی فشار نیز . کالقاتگی و همکارانش ]7[اندام دادهتحقیقاتی را انج ،هوا

-. جنانی و همکارنش هم]8[اند اتمسفر برای کاربرد در انعقاد خون به روش تخلیه سد دی الکتریک تحقیق کرده

 . ]9[اند را انجام داده با استفاده از پالسمای فشار اتمسفر غیرحرارتی مطالعاتی نچنین بر روی انعقاد خو

السمای ناشی از آن بر روی افزایش پیق دستگاه تخلیه سد دی الکتریک طراحی و ساخته شد و اثر قدر این تح

چنین اثر دما و میدان الکتریکی بر روی زمان انعقاد خون مورد تحقیق سرعت انعقاد مورد بررسی قرار گرفت. هم

 قرار گرفت. 

 روش انجام کار

دهد. منبع را نمایش می است طراحی و ساخته شدهکه  (DBD)پالسمای فشار اتمسفر غیرحرارتی  1شکل     

باشد. محدوده ولتاژ تولید منبع تغذیه تغذیه مورد استفاده یک منبع تغذیه سینوسی با ولتاژ و فرکانس متغیر می

kVp-p 20-0 و محدوده فرکانسkHz 14-10 عایق شده و سطحی که قرار است باشد. ولتاژ باال بین الکترود می

                                                 
1 Argon Plasma Coagulator 
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باشد. قطر الکترود شود. جنس الکترود و عایق اطراف آن به ترتیب مس و تفلون میدرمان شود )خون( اعمال می

 باشد. می mm1الکتریک مورد استفاده از جنس کوارتز با ضخامت باشد. سد دیمی mm 4/25مسی 

 
 (DBD)اتمسفر غيرحرارتی  : پالسمای فشار1شكل 

      

شود. استفاده می (Tektronix P6015A)گیری ولتاژ بین دو الکترود از پروب با پهنای باند وسیع برای اندازه

مشاهده  (Protek 3120, 200MHz bandwith and 1 GSa/s)ها با استفاده از اسیلوسکوپ دیجیتال سیگنال

در نظر گرفته شده است.  mm 2 هابرای همه آزمایش یک و نمونه خونفاصله بین سد دی الکتر شدند. و ثبت 

ب شکل موج سینوسی در حین تولید -2قبل از تولید پالسما و شکل منبع ولتاژ الف شکل موج سینوسی -2شکل 

 دهد. پالسما را نمایش می

 
 

در  پالسما. ب( شكل موج ولتاژ در حين تشكيل kV rms 6/3و ولتاژ kHz 12انس ای سينوسی ورودی با فرک: الف( شكل موج نمونه2شكل 

 kV rms 8/5و ولتاژ  kHz 12فرکانس 

 

در ابتدا زمان انعقاد  شد.بر روی ورقه آلومینیومی قرار داده  µL 30قطره خون با حجم  ها،آزمایشبرای همه       

های ثانیه بر روی نمونه 30و  20، 10، 5های مختلف درمان اند. سپس زمشگیری خون بدون درمان پالسمایی اندازه

  شدند. خون آزمایش 

مختلف تشکیل شده است که شامل: ذرات باردار جزء از چند  است پالسمایی که شدیداً از نظر شیمیایی فعال     

باشد. می UVهای فعال و تابش ها و اتملهای برانگیخته، رادیکاها و مولکولهای مثبت و منفی(، اتم)الکترون، یون

. ]10[هر کدام از این اجزای پالسمای فعال از نظر شیمیایی نقش ویژه خود را در سینتیک شیمیایی پالسما دارند 

توانند بر روی انعقاد های الکتریکی میو میدان UVبسیاری از پارامترهای پالسما مانند دمای اجزای مختلف، تابش 

ب الف
) 
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بسیاری از این پارامترها توسط کالقاتگی و همکارانش مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته  خون اثر بگذارند. اثر

 . ]8[است

  شده است. تأثیر دما و میدان الکتریکی بر روی زمان انعقاد خون بررسی چنین همدر این تحقیق      

بر روی قطره خون مورد  µm 14 اثر دما بر روی زمان انعقاد خون با قرار دادن یک فویل آلومینیومی با ضخامت   

، UVقابل مشاهده است. فویل آلومینیومی عایقی برای خون در مقابل تابش  3بررسی قرار گرفت که در شکل 

 ها است. اجزای فعال و یون

      
-در تماس با خون آن را میµm 14ی با ضخامت الف( قطره خون قبل از آزمایش حرارتی، ب( قطره خونی که با فویل آلومينيوم: 3شكل 

 پوشاند. 

بر روی قطره خون مورد  mm1چنین اثر میدان الکتریکی بر روی زمان انعقاد خون با قرار دادن یک شیشه هم     

ها عایق قطره خون را در مقابل اجزای واکنشی و یون ،قابل مشاهده است. شیشه 4بررسی قرار گرفت که در شکل 

 کند.می

 
 برای تحقيق در مورد اثر ميدان الكتریكی بر زمان انعقاد خون mm 1: قطره خون پوشيده شده با شيشه به ضخامت 4شكل 

 

 بحث و نتایج

الکتریک را نمایش های مختلف با پالسمای ناشی از تخلیه سد دیقطره خون بعد از درمان به ازای زمان ،5شکل      

های خونی مورد دهد. همه نمونهکه به عنوان نمونه کنترل است را نشان می یالف قطره خون-5دهد. شکل می

دهد. درمان را نمایش می s 5ب قطره خون بعد از -5اند.  شکل استفاده در ماده ضد انعقاد )سیترات( حل شده

ه -5د و -5ج، -5. شکل اندیل شدههای خون در قطره خون تشکگونه که در شکل قابل مشاهده است لختههمان

ه -5د و -5های گونه که در شکلدهد. همانثانیه بعد از درمان را نشان می 30و  15، 10قطره خون به ترتیب بعد از 

 شود. بر روی سطح قطره خون تشکیل میبه صورت کامل شود الیه لخته مشاهده می

ب الف
) 
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، DBDثانيه با  10، ج( قطره خون سيتراته بعد از درمان DBDثانيه با  5الف( قطره خون کنترل، ب( قطره خون سيتراته بعد از درمان : 5شكل 

 .DBDثانيه با   30، ه( قطره خون سيتراته بعد از درمان DBDثانيه با   15د( قطره خون سيتراته بعد از درمان 
 

ی اثر دما بر روی زمان انعقاد خون، در ابتدا قطره خون بدون پوشش فویل الومینیوم برای آزمایش جهت بررس      

قرار گرفت. قطره خون  kHz 12 ،kV rms 6فشار اتمسفر با فرکانس  DBDثانیه با پالسمای  30تحت درمان 

با فویل  سپس قطره خون پوشیده شدهشود به صورت کامل منعقد شد. الف مشاهده می-6گونه که در شکل همان

ای بر در قطره ثانیه هیج لخته 30رایط مشابهی تحت درمان قرار گرفت. بعد از در ش µm 14آلومینیومی با ضخامت 

ثانیه دیگر تحت درمان پالسمای  30خون مشاهده نشد. قطره خون پوشیده شده توسط فویل آلومینیومی به ازای 

DBD  ثانیه درمان منعقد  60شود قطره خون حتی بعد از ب مشاهده می-6قرار گرفت. همان گونه که در شکل

 ای بر روی زمان انعقاد خون ندارد. شود که دما اثر قابل مالحظهنشد. از این مشاهدات این نتیجه حاصل می

         
. ب( قطره kV rms 8و ولتاژ  kHz 12با فرکانس  DBDثانيه درمان با پالسمای  30: الف( قطره خون بدون پوشش آلومينيومی بعد از 6شكل 

 kV rms 8و ولتاژ  kHz 12با فرکانس  DBDثانيه درمان با پالسمای 60خون پوشيده شده با فویل آلومينوم بعد از 

 30شیشه به مدت  mm 1میدان الکتریکی بر روی انعقاد خون، قطره خون پوشیده شده توسط برای بررسی اثر      

ثانیه هیچ  30قرار گرفت. بعد از  kV rms 8و ولتاژ  kHz12با فرکانس ولتاژ  DBDدرمان با پالسمای  ثانیه تحت

 (. 7ای در قطره خون مشاهده نشد )شکللخته

 الف

 ج

 ب

د

 

 ه

 ب الف
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 .                                                             

، ب( همان قطره خون بعد از DBDثانیه با پالسمای  30بعد از درمان  mm1طره خون پوشیده شده توسط شیشه با ضخامت : ق7شکل 

 برداشتن شیشه پوشاننده

شود، خون ی پوشاننده خون از روی آن برداشته میشود زمانی که شیشهمشاهده می 7گونه که در شکل همان     

-گونه که مشاهده میباشد. همانپالسمایی می منعقد نشدن خون بر اثر درمان شود که این خود حاکی ازجاری می

 .شود میدان الکتریکی اثر مهمی بر روی زمان انعقاد خون ندارد

 

 نتيجه گيری

در این تحقیق، اثر تخلیه سد دی الکتریک فشار اتمسفر غیرحرارتی بر روی زمان انعقاد خون مورد بررسی قرار        

، 10، 5های مختلف  های خون که بر روی سطح آلومینیوم زمین شده قرار داده شده بودند به ازای زمانگرفت. قطره

های خون مشاهده شد و بعد لخته ،های درمانثانیه تحت درمان قرار گرفتند. مشاهده شد که در همه زمان 30و  15

و الیه تشکیل شده مانع از  شدطره خون تشکیل ثانیه الیه لخته بر روی تمام سطح ق 30ثانیه و  15از زمان درمان 

چنین شود. همثانیه لخته می 12قطره خون بدون درمان پالسمایی در مدت زمان . گردیدجاری شدن خون زیر الیه 

بر روی سطح خون مورد بررسی  µm 14اثر دما بر روی زمان انعقاد خون با قرار دادن ورق آلومینیومی با ضخامت 

مشاهده  DBDای توسط پالسمای ثانیه 60ر خون حتی بعد از درمان ای دهده شد که هیچ لختهقرار گرفت. مشا

بر روی قطره خون مورد  mm1ای با ضخامت چنین اثر میدان الکتریکی با قرار دادن یک ورق شیشهنشده است. هم

هده نشد. بنابراین این نتیجه ثانیه درمان پالسمایی هیچ اثری از لخته در خون مشا 30بررسی قرار گرفت. بعد از 

بارها و تان نتیجه گرفت که میشود که دما و میدان الکتریکی اثر مهمی بر روی زمان انعقاد خون ندارد و حاصل می

  .اجزای واکنشی بیشترین تأثیر را در انعقاد خون دارند
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