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Özetçe 
Kanser dŸnya Ÿzerinde yõl geçtikçe artmaktadõr ve insanlar 
için ciddi bir sağlõk sorunudur. Kanser gšrŸlme sõklõğõ oranõ 
2011 yõlõnda yapõlan çalõşmalarda Ÿlkemizde 228.6 olarak 
belirtilmiştir. Bu çalõşmada insan vŸcudunda karaciğer 
dokusunda bulunan bir tŸmšrŸn nekrozlaştõrõlmasõ için sonlu 
elemanlar yšntemi kullanõlarak bir model oluşturulmuştur. Bu 
çalõşmadaki amaç, bir koter sisteminin performansõnõ analiz 
edilmesidir. Koterin elektrot tipi ve çalõşma gerilimi değişken 
parametreler olarak seçilmiş ve nekroze edilen doku 
fraksiyonu ve doku sõcaklõğõnõn zamanla değişimi grafik olarak 
verilmiştir. 

Abstract 
Cancer is increasing in the worldwide and is an increasingly 
serious health problems for humans. In studies of cancer 
incidence rate in our country in 2011. It is expressed in 228.6. 
In this study,a model was created for necrosis to  tumor in the 
liver cells by finite element method. The purpose of this study, 
is to analyze the  performance of cautery systems. Operation 
voltage and electrolyte type of  cautery is selected as variables 
and fraction of necrosed tissue and temperature of tissue 
change with time was examined graphically. 

1. Giriş 
Tümör dokularda yada organlarda meydana gelen iyi 

huylu (benign) yada kötü huylu (malign) kitlesel neoplaz 
dokulara verilen isimdir[1]. Tümör terimi Türk Dil 
Kurumunda “Hücrelerin aşõrõ çoğalmasõyla dokularda oluşan 
ve büyüme eğilimi gšsteren yumruÓ olarak tanõmlanõr[2]. 
Tümör akciğer, mide, karaciğer, gibi tüm doku ve organlarda 
görülebilir. Tümörler iyi huylu (beningn) olmasõ 
durumunda kansere yol açmazlar, fakat kštŸ huylu 
(malign) tŸmšrler kansere yol açarlar[3]. 

Kanser sõk gšrŸlen bir hastalõk olmakla beraber 
moralite ve morbiditesinin yŸksek olmasõnõn yanõ sõra 
tedavi süresi uzun ve yüksek maliyetlidir. Bu nedenlerle 
gŸnŸmŸzŸn en ciddi hastalõklarõndan birisidir[4]. 
Kanserin  insidans hõzõ yŸz binde 85 ile yŸz binde 350 
arasõndadõr[5]. VŸcudumuzda šlen hŸcrelerin 
yenilenebilmesi veya onarõlabilmesi için sağlõklõ 
hücreler sahip olduklarõ bšlŸnebilme yeteneğini 
kullanmaktadõr. Fakat bu bšlŸnebilme yeteneği sonsuz 
değildir. Kanserli hücrelerde bölünebilme yeteneği 

kontrolsüz bir şekilde gerçekleşir. Bu kontrolsüz şekilde 
çoğalan hücreler birleşerek tümörleri oluştururlar. 
Ayrõca bu kanserli hŸcreler kan veya lenf aracõlõğõyla 
diğer organ veya dokulara bulaşabilirler.Günümüzde en 
çok gšrŸlen kanser tŸrleri prostat, meme, akciğer ve 
kolorektal kanserleridir[6]. 

TŸmšrlŸ doku yada organlarõn tedavisinde koterler 
sõklõkla kullanõlmaktadõr. Koter tedavisi elektrik enerjisi 
kullanarak başka bir deyişle doku veya organ üzerindeki 
istemeyen lezyonlarõn hasta vŸcudundan elektrot 
aracõlõğõyla elektrik akõmõ geçirilmesiyle cerrahi 
işlemlerin kanama olmaksõzõn gerçekleşmesi sağlanõr. 
Canlõ vŸcudunun dõş kõsmõyla ilgili olan plastik 
cerrahisinden , canlõ için hayati šnem taşõyan beyin 
cerrahisine kadar bir çok farklõ cerrahi işlemde 
kullanõlõr. Bu farklõ cerrahi işlem tŸrleri için farklõ gŸçte 
koterler kullanõlõr. 

Bu çalõşmada koter’e uygulanan gerilim ve koter 
elektrotunun yapõlmõş olduğu malzemenin türü değişken 
parametreler olarak seçilmiştir. Bu parametrelerin 
değişimi ile cerrahi mŸdahalenin yapõlacağõ dokunun on 
dakika süresince sõcaklõk değişimi ve nekroze edilen 
doku fraksiyonu hesaplanmõştõr. Koter sisteminin 
modellenmesinde sonlu elemenalar yönteminden 
yararlanõlmõştõr. 

2. Materyal ve Method 
Sonlu elemanlar yšntemi mŸhendislik uygulamalarõnõn 

çšzŸmŸnde sõklõkla kullanõlan bir matematiksel yšntemdir. 
Sonlu elemanlar yšntemi ile inceleme yapõlacak olan  bölge 
sonlu sayõda kŸçŸk bšlgelere ayrõlõr. Bu ayõrma işleminden 
sonra sõnõr koşullarõ ve malzeme šzellikleri kullanõlarak her bir 
bšlge kendi içerisinde tanõmlõ olan šzellikler yardõmõyla 
problemin birleşik denklemi elde edilir[7].Bu denklemi 
çšzmek için nŸmerik analiz yšntemi kullanõlan bir yazõlõma 
ihtiyaç duyulur[8]. 

Bu çalõşmada analizler sonlu elemanlar yšntemi kullanõlan 
bir bilgisayar paket programõ (Comsol Multiphysics 4.2a) 
vasõtasõyla Ÿç boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu analizler 
yapõlõrken kullanõlan elektriksel, fiziksel ve kimyasal yasalar 
bu bšlŸmde kõsaca šzetlenmiştir. 

Koter sisteminin göstermiş olduğu performansõ çšzŸmleye 
bilmek için şu fiziksel etmenlerin tanõmlanmasõ 
gerekmektedir. 
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• Koter’in elektrot iletkenliği 
• KoterÕin elektrot õsõ transfer değeri 
• KoterÕin elektrot õsõl kapasite değeri 
• KoterÕe uygulanan gerilim değeri 

 
TŸm bu parametrelerin yanõnda cerrahi işlemin yapõldõğõ 

dokunun sõcaklõğõ, tŸrŸ ve diğer bazõ šzelliklerinin bilinmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla šncelikle modelin sõnõr koşullarõ 
tanõmlanmalõdõr. Uygulanan gerilim tarafõndan oluşturulan 
õsõnõn dokuya iletimi için bioheat denklemi tanõmlanmalõdõr. 
Bu çšzŸmler yapõlõrken bŸtŸn komponentlerin ilk sõcaklõk 
değeri olarak normal vŸcut sõcaklõğõ olan 37oC parametre 
olarak tanõmlanmõştõr. Bioheat denkleminin genel formu 
aşağõdaki gibidir. 

 

 

 
 

(1) 

 
Isõ transfer denklemine ek olarak, nekroze edilen doku 

fraksiyonunun hesaplanabilmesi için Arrhenius denkleminin 
model Ÿzerinde tanõmlanmasõ gerekmektedir. Bu denklem 
yardõmõyla tepkime hõz sabiti ile sõcaklõk arasõndaki ilişki 
aşağõdaki gibi ifade edilmiştir. 

 

 

 

                          (2) 

  

Dokuya uygulanan elektrik akõmõnõn tanõmlanmasõnõ 
sağlayan ifadenin genel formu aşağõdaki gibidir. Bu 
çšzŸmlemede  -je ve θj sõfõrdõr. 

 

 

 
(3) 
 

 
Sonuç olarak -je ve θj olmasõyla denklemin indirgenmiş 

hali aşağõdaki gibidir. Bu denklemden yararlanõlarak koter 
sisteminin çšzŸmlenmesinde 18V, 22V ve 26V gibi Ÿç farklõ 
gerilim dŸzeyi için çšzŸmleme yapõlmõştõr. 

 

 

 
(4) 

 
Sonlu elemanlar yšntemi kullanõlarak oluşturulan koter 

sistemi modelinde geometrik olarak dšrt farklõ kõsõm 
mevcuttur.Bu kõsõmlar şekil 1Õde gšsterilmiştir. 

 
Şekil 1: Oluşturulan koter modeli 

 

 

3. Bulgular 
Bu çalõşmada sonlu elemanlar yšntemi kullanõlarak 

modellenen koter sisteminde koter elektrotunun 
yapõlmõş olduğu malzeme ve koterÕin çalõşma gerilimi 
değiştirilerek nekroze edilen doku fraksiyonu ve doku 
sõcaklõğõnõn değişimi 10 dakika sŸresince 
hesaplanmõştõr. ‚alõşma boyunca dokunun referans 
sõcaklõğõ 37oC kabul edilmiştir. Oluşturulan koter 
modelinde kullanõlan elektrotun bir kanadõnõn uzunluğu  
8 mm ve kalõnlõğõ 0.5 mmÕdir. Koter sisteminin 
performansõna etkisi incelenen farklõ elektrot 
malzemelerinin šzellikleri tablo 1Õde verilmiştir. Sonlu 
elemanlar yšntemi kullanõlarak oluşturulan 3 boyutlu 
modelin mesh edilmiş şekli şekil 2Õde verilmiştir 

Tablo 1: Elektrot malzeme šzellikleri 

…zellik Cu Al Pt Ag Ni Ni-
Ti 

Au 

Elektriksel 
İletkenlik 
(S/m) 
 

5.998 
x107 

3.5 
x107 

7.43 
x106 

6.3 
x107 

1.43 
x107 

10 
x107 

4.1 
x10
7 

Isõl 
İletkenlik 
(w/m.k) 
 

 
400 

 
205 

 
70 

 
429 

 
91 

 
18 

 
310 

 

Yoğunluk 
(g/cm3) 
 
 

 
8.94 

 
2.712 

 
21.4 

 
10.49 

 
8.908 

 
6.45 

 
19.
32 

Isõl 
kapasite 
(j/kg.K) 

 
385 

 
910 

 
130 

 
230 

 
440 

 
840 

 
130 

 
*Cu:Bakõr, Al:AlŸminyum, Pt:Platin, Ag:GŸmŸş, Ni:Nikel, 
Ni-Ti:Nikel Titanyum, Au:Altõn 
 

 
Şekil 2: 3 boyutlu mesh edilmiş model 

 
Koter elektrotunun yapõlabileceği 7 farklõ iletken malzeme 

için 18 volt değerinde model Ÿzerinde 10 dakika sŸresince 
hesaplamalar yapõlmõştõr. Elde edilen veriler sonucunda 
cerrahi mŸdahalenin yapõlacağõ dokunun sõcaklõğõnõn 
malzemenin tŸrŸne gšre değişimi şekil 3Õde verilmiştir.18 volt 
gerilim değerinde en yŸksek sõcaklõk elektriksel iletkenliği en 
yŸksek olan nikel-titanyumÕdan yapõlmõş elektrotta maksimum 
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76.4 oC olarak gözlemlenmiştir. İkinci en yŸksek sõcaklõk 
değeri platin elektrotta maksimum 74.8 oC olarak 
gözlemlenmiştir. En düşük sõcaklõk değeri ise gümüş elektrotta 
maksimum 70.6 oC gözlemlenmiştir. Gümüş elektrot’un 
elektriksel  iletkenliği platin elektrottan yŸksek olmasõna 
rağmen cerrahi işlemin yapõlacağõ dokuda meydana gelen 
sõcaklõk değerinin daha düşüktür. 

 

Şekil 3: 18 volt gerilim seviyesi için sõcaklõğõn farklõ elektrot 
türleri için zamanla değişimi 

Elektrota uygulanan gerilim değerinin 22 volt olmasõnda 
durumunda 7 farklõ elektrot tŸrŸ için 10 dakika sŸresince  
hesaplanmõştõr. Bu sŸre boyunca cerrahi işlemin yapõlacağõ 
olduğu dokuda meydana gelen sõcaklõğõn zamanla değişimi 
şekil 4’de verilmiştir. Elektrota uygulanan gerilim seviyesinin 
22 volta çõkarõlmasõyla en yŸksek õsõtma seviyesine sahip olan 
nikel titanyum elektrotun cerrahi işlemin yapõlacağõ dokuda 
meydana getirdiği maksimum sõcaklõk değeri %25.91623’lük 
artõşla 96.2 oC’ye yükselmiştir. En yŸksek ikinci õsõtma 
seviyesine sahip olan platin elektrotun cerrahi işlemin 
yapõlacağõ dokuda meydana getirdiği maksimum sõcaklõk 
değeri %24,59893ÕlŸk artõşla 93.2 oC’ye yükselmiştir. En 
düşŸk õsõtma seviyesine sahip olan gŸmŸş elektrotun cerrahi 
işlemin yapõlacağõ dokuda meydana getirdiği maksimum 
sõcaklõk değeri %22,443182Õlik artõşla 86.4 oC’ye yükselmiştir. 

 
Şekil 4: 22 volt gerilim seviyesi için sõcaklõğõn farklõ elektrot 

türleri için zamanla değişimi 

Elektrota uygulamõş olduğumuz gerilim değerinin 22 volta 
çõkarõlmasõyla cerrahi mŸdahalenin yapõlacağõ dokuda oluşan 
sõcaklõğõn 10 dakika sŸresince değişimi şekil 5’de verilmiştir. 
En yŸksek õsõtma seviyesine sahip olan nikel-titanyum 
elektrota uygulanan gerilim değerinin 18 voltan 22 volta 
çõkarõlmasõyla cerrahi işlemin yapõlacağõ dokuda oluşan 
maksimum sõcaklõk değeri %56.1518325 artarak 119.3 oC’ye 
yükselmiştir. Aynõ işlem ikinci en yŸksek õsõtma seviyesine 
sahip olan platin elektrota uygulandõğõnda cerrahi işlemin 

yapõlacağõ dokuda oluşan maksimum sõcaklõk değeri  
%54.9465241 artarak 115.9 oC’ye yükselmiştir. En düşük 
õsõtma seviyesine sahip olan gŸmŸş elektrot ile oluşturulan 
sistemde gerilim değeri 18 volttan 26 volta çõkarõldõğõnda 
cerrahi işlemin yapõlacağõ dokuda oluşan maksimum sõcaklõk 
değeri %57.274708 artarak 106.8 oC’ye yükselmiştir. 

 
Şekil 5: 26 volt gerilim seviyesi için sõcaklõğõn farklõ elektrot 

türleri için zamanla değişimi 

Model Ÿzerinden 3 farklõ gerilim dŸzeyi ve 7 farklõ 
malzeme için cerrahi işlemin yapõlacağõ dokuda nekroze edilen 
doku fraksiyonunun değişimi 10 dakika süresince 
hesaplanmõştõr. Nekroze edilen doku fraksiyonu hesaplanõrken 
18 volt, 22 volt ve 26 volt gerilim dŸzeylerinin yanõ sõra nikel-
titanyum, platin, gümüş, alŸminyum, nikel, altõn ve bakõr 
elektrotlar kullanõlmõştõr. Yapõlan hesaplamalar sonucunda 18 
volt gerilim dŸzeyi için nekroze edilen doku fraksiyonunun 10 
dakika süresince değişimi şekil 6’da verilmiştir.Nekroze 
edilmesi gereken doku fraksiyonu bŸtŸn elektrot tŸrleri için 
yaklaşõk 7.dakika sonunda tamamlanmõştõr. Fakat bu sŸre 
zarfõnda alŸminyum ve platin elektrotlar ile yapõlan işlem 
diğerlerine göre daha yavaş gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 6: 18 volt gerilim seviyesi için nekroze edilen doku 
fraksiyonunun farklõ elektrot tŸrleri için zamanla değişimi 

22 volt gerilim seviyesi için hesaplanan nekroze edilen 
doku fraksiyonunun 10 dakika süresince değişimi şekil 7’de 
verilmiştir. Nekroze edilmesi gereken doku fraksiyonu bŸtŸn 
elektrot türleri için yaklaşõk olarak 3. dakikanõn sonunda 
tamamlanmõştõr. 18 volt gerilim dŸzeyinde cerrahi işlem süresi 
daha yavaş olan platin ve alŸminyum elektrotlarõn cerrahi 
işlem süresi diğerlerine yaklaşmõştõr. GŸmŸş elektrot ile 
yapõlan cerrahi işlem süresi diğerlerine elektrot türlerine göre 
yaklaşõk olarak %5 ile %10 arasõnda daha hõzlõ 
gerçekleşmiştir. 
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Şekil 7: 22 volt gerilim seviyesi için nekroze edilen doku 
fraksiyonunun farklõ elektrot tŸrleri için zamanla değişimi 

26 volt gerilim seviyesi için hesaplanan nekroze  edilen 
doku fraksiyonunun zamanla değişimi şekil 8’de verilmiştir. 
Nekroze edilmesi gereken doku fraksiyonu bŸtŸn elektrot 
tŸrleri için 105. saniyenin sonunda tamamlanmõştõr.18 volt 
gerilim dŸzeyi gšz šnŸne alõndõğõnda nekroze edilmesi 
gereken doku fraksiyonunun tamamlanma sŸresi %75, 22 volt 
gerilim dŸzeyi gšz šnŸne alõndõğõnda %41.667 kõsalmõştõr. 

 

Şekil 8: 26 volt gerilim seviyesi için nekroze edilen doku 
fraksiyonunun farklõ elektrot tŸrleri için zamanla değişimi 

4. Sonuçlar 
Bu çalõşmada sonlu elemanlar yšntemi kullanõlarak 3 

boyutlu bir koter sisteminden 37 oC sõcaklõkta 3 farklõ gerilim 
dŸzeyi ve 7 farklõ elektrot tipi için sistem performansõ 
incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda; 

• Gerilim dŸzeyinin artmasõyla cerrahi işlemin 
yapõlacağõ dokuda oluşan sõcaklõk değeri 
artmaktadõr. 

• Gerilim dŸzeyinin artmasõyla birim zamanda 
nekroze edilen doku fraksiyonu artõş gšstermektedir. 
Fakat cerrahi işlemlerde kullanõlacak gerilim 
dŸzeyinin operasyonun tŸrŸne gšre seçilmesi 
gerekmektedir. 

• En yŸksek õsõ iletim seviyesine sahip olan elektrot 
ile en dŸşŸk õsõ iletim seviyesine sahip olan elektrot 
arasõnda 18 volt gerilim dŸzeyinde 5.8 oC, 22 volt 
gerilim dŸzeyinde 9.8 oC, 26 volt gerilim dŸzeyinde 
12.5 oC fark oluşmuştur. Bu sõcaklõk farklarõ gerilim 
dŸzeyinin artõrõlmasõyla karşõlanabileceği gšz šnŸne 
alõndõğõnda elektrotun yapõldõğõ malzemenin 
seçiminde cerrahi işlem tŸrŸ ve malzemenin 
sõcaklõkla birlikte insan vŸcuduyla tepkimeye 

girmeyecek šzelikte olmasõ daha bŸyŸk šnem arz 
etmektedir. 

Bu çalõşma ile yalnõzca karaciğer dokusundaki tŸmšrŸn 
temizlenmesinde olasõ elektrot malzemesi ve gerilim seviyesi 
değişimlerinin etkisi 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamõnda 
hesaplanarak verilmiştir. Tõp alanõnda šzellikle deneme 
yanõlma şansõ olmadõğõ gšz šnŸne alõnõrsa bu tŸrden 
yazõlõmlarõn šneminin daha iyi anlaşõlacağõ kanaatindeyiz. 
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