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 چکیده

از نخستین  در پزشکی و ساخت آن می پردازیم و کاربرد لیزر در این مقاله می خواهیم به عملکرد 

یزر خواص مشخصه ای دارد که آن را از نورهای ایجاد شد که نور ل برده پی ، لیزر تکنولوژی  روزهای بررسی

شده از سایر منابع متمایز می کند. در این بخش ، به چگونگی ظهور این خواص از ماهیت فرایند لیزر می 

پردازیم و به اختصار مثالهایی را از چگونگی استفاده از آنها برای کاربردهای ویژه لیزر ، در نظر می گیریم. واضح 

چنین مباحثی باید بسیار گزینشی باشد و مثالهای ارائه شده در اینجا بیشتر برای نشان دادن تنوع و است که 

انتخاب شده اند همراستا سازی نوری یکی از کاربردهای بسیار برجسته موازی سازی و  گوناگونی کاربردهای لیزر

بدین ترتیب رد گیمی  ورد استفاده قرارپهنای باریکه نازک لیزرها در صنعت سازه و نظارت بر آلودگی اتمسفر م

لیزر ، باریکه ای نازک و اساساً موازی از نور را که معموالً دارای توزیع گاوسی از شدت است ، از آینه خروجی به 

 .ندبیرون نشر می ک

 کاربرد، مهندسی پزشکی.لیزر، پزشکی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه1- 

ربرد لیزر در پزشکی و  مهندسی پزشکی بپردازیم و نحوه ساخت و شدت جریانی که و کادر این مقاله می خواهیم به عملکرد 

 لیزر الزم دارد تا از بدن بیمار عبور کند و دستگاهای مورد نظری که برای استفاده می شود در این مقاله پرداخت. 

 لیزر چیست: -2

ابزاری است که نور را به صورت پرتوهای موازی بسار ور به روش گسیل القایی تابش( است. لیزر واژه لیزر به معنی )تقویت ن

باریک که طول موج مشخصی دارند ساطع می کنند. این دستگاه از ماده ای جمع کننده یا فعال کننده نور تشکیل شده که 

ه یا نور( به وجود درون محفظه تشدید نور قرار دارد. این ماده پرتو نور را که به وسیله یک منبع انرژی بیرونی )از نوع الکتریست

، تقویت می کند. نخستین بار طرح اولیه لیزر )میزر( انیشتن داد. کار لیزر به اینگونه است که با تابش یک فوتون به یک آمده

یک فوتون دیگر نیز  آزاد می شود که این دو فوتون باهم، هم فرکانس هستند. با ادامه  ذره )اتم یا مولکول یا یون( برانگیخته،

 )محی الدین شیخ االسالمی(.ند شمار فوتون افزایش می یابد که می توانند باریکه از فوتون ها رو بوجود بیاورنداین رو

سازد. از لیزر از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادی ندارد و خواص فیزیکی لیزر، آن را از نورهای ایجاد شده از دیگر منابع متمایز می

، به خواص ویژه آن پی برده شد که خود این خواص بستری عظیم برای کاربردهای وسیع این پدیده در نخستین روزهای تکنولوژی لیزر

محی الدین شیخ (.پذیر نیستاست. پیشرفت دانش بدون تکنولوژی لیزر امکانعلوم گوناگون به ویژه صنعت و پزشکی ایجاد کرده

 )االسالمی

ها را به مدارهای باالتر توان آنهای یک اتم میترونبا دادن انرژی به الک فیزیک لیزر، بحث فیزیک اتمیترین بخش شاید مهم

دهند با پس دادن انرژی به مدار ها ترجیح میها جایگاه چندان پایداری نیست و الکترونبرد. اما این خانه جدید برای الکترون

نور از همین  .رژیشود. یعنی یک واحد اناصلی خود برگردند. این انرژی به صورت یک فوتون با فرکانس مشخص آزاد می

توانیم پرتو نوری تک فرکانس زمان این کار را انجام دهیم، میها همشود. پس اگر با تعداد زیادی از اتمها ساخته میفوتون

این پدیده اساس تولید پرتوهای لیزر  .توان پرتوهای هم فاز تولید کردهایی میها و دقتعالوه بر اینکه با روش .ایجاد کنیم

شود. لیزر چهار سازد که در هیچ منبع نور دیگری یافت نمیهای منحصربفرد لیزر آن را از نورهای دیگر متمایز میژگیاست. وی

 )محی الدین شیخ االسالمی(:ویژگی دارد

 )محی الدین شیخ االسالمی(همدوستی 2-1

 )محی الدین شیخ االسالمی(تک رنگی 2-2

 )محی الدین شیخ االسالمی(واگرایی کم 2-3

 )محی الدین شیخ االسالمی(موازی بودن پرتو 2-4
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 تاریخچه لیزر: -3

اولین مخترع سیستم لیزر کریستالی یاقوتی، کاربرد های احتمالی این تکنولوژی جدید و هیجان انگیز را بیان  1991در سال 

 کرد. 

ل کانسر و جانشین خوبی برای چاقوهای مطبوعات معروف از اختراع او به گرمی استقبال کردند و لیزر را به عنوان درمان کام

میمن رویای آینده یی با جراحی بدون خونروی و حذف انتخابی تومورها بدون اثر روی بافت های قدیمی جراحی شناخت اند. 

 اطراف را می دید و حتی تصور می کرد که روزی می توان از لیزر برای تخریب ژن های خاص استفاده کرد. هر چند که تمام

ت او به حقیقت نپیوست. اما اختراع او باعث اعجاب همگان و الهام بخش بسیاری از دانشمندان گردید. درمان بالیزر یکی تفکرا

از زمینه های در حال رشد سریع درتکنولوژی پزشکی است. این خالصه ی کوتاه ازتاریخچه ی لیزر، مبدا وتکامل لیزرهای 

یشتر بر دهه ی اخیر وآغاز هزاره ی سوم وقرن بیست ویکم مورد بررسی قرار می مورد استفاده در درماتولوژی را با تأکید ب

.)دکتر حسین ر درمان دکولمان رتین( بوده استاز لیزر در چشم پزشکی بود)برای ترمیم شبکیه د پزشکی دهد. اولین استفاده

 نیازی(

ن را از نورهای ایجاد شده از دیگر منابع متمایز لیزر از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادی ندارد و خواص فیزیکی لیزر، آ

سازد. از نخستین روزهای تکنولوژی لیزر، به خواص ویژه آن پی برده شد که خود این خواص بستری عظیم برای می

است. پیشرفت دانش بدون تکنولوژی لیزر کاربردهای وسیع این پدیده در علوم گوناگون به ویژه صنعت و پزشکی ایجاد کرده

 )محی الدین شیخ االسالمی( .پذیر نیستمکانا

 انواع لیزر:-4

 )محی الدین شیخ االسالمی(لیزر حالت جامد 4-1

 )محی الدین شیخ االسالمی(لیزر گازی 4-2

 )محی الدین شیخ االسالمی(لیزر مایع 4-3

 )محی الدین شیخ االسالمی(اانلیزر نیم رس 4-4

 )محی الدین شیخ االسالمی(لیزر شیمیایی 4-5

 )محی الدین شیخ االسالمی(لیزر کی لیتی 4-1

 کاربرد لیزر: -5

 ( 1391محمد طاها ترکمان، فروردینشیمی و فیزیک) 5-1

 ( 1391محمد طاها ترکمان، فروردینزیست شناسی و پزشکی) 5-2
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 (1391محمد طاها ترکمان، فروردینصنایع نظامی) 5-3

 ( 1391محمد طاها ترکمان، فروردینصنعت) 5-4

 (  1391محمد طاها ترکمان، فروردین مجوشی هسته ای وغیره.)ه 5-5

 کاربرد لیزر در پزشکی:-6

لیزر یک فن آوری است که در زمینه های مختلف کاربرد دارد لیزر در صنعت پزشکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و با 

می توانیم این فن آوری را در عرصه های مختلف  توجه به اینکه مهندسین و فیزیکدانان ما به این فن آوری دست یافته اند،

استفاده نماییم. وی با اشاره به مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی که مصوب شورای گسترش مراکز تحقیقاتی 

، های پژوهشی این مرکز در چهار گروه پژوهشی لیزر در پزشکیوزرات بهداشت می باشد، عنوان کرد: در حال حاضر فعالیت 

 .) دکتر وجیهه تیموری(فتودینامیک تراپی، فتو بیواستیمیولیش)تحریک زیست نوردی( و در اخر لیزر و زیست مواد است

یکی از کاربرد های بسیار شایع لیزردرمانی در بیماری های مفاصل است و در بیماری های مختلفی نظیر آرتروزها، روماتیسم 

لژی، اسپوندیلیت آنکلیوزان ، دردها و شکستگی های ناشی از پوکی استخوان، مفصلی،روماتیسم های سرونگاتیو، فیبرومیا

التهاب مفصل تمپوروماندیبولر ، دردهای کمری ، در آسیبهای ورزشی ، در رفتگی ها و التهابات غالف کپسول مفصلی، التهاب 

 (1393مرداد  8.)علی بهشتی صفت دارد کاربرد …و تورم حاصل از پیچ خوردگی مفاصل و

باتوجه به اثرات لیزر مانند اثر ضد التهاب، ضد درد ، تسریع روند ترمیم بافتی و متعادل سازی فعالیت سیستم اتوایمون، میتوان 

از میزان التهاب مفصلی کاست و باعث افزایش دامنه حرکتی در مفصل درگیر شد. از طرف دیگر در آسیب های مفصلی، 

آنها نقاط ماشه ای تشکیل می شود که در بسیاری از مواقع منجر به درد انتشاری  عضالت اطراف مفصل نیز در گیر شده و در

و تیر کشنده همراه با محدودیت بیشتر مفصل می شود. افزایش خونرسانی که توسط لیزر در این نقاط صورت می گیرد، نقش 

  (1393مرداد  8.)علی بهشتی صفت عمده ای در کاهش درد و برطرف کردن این نقاط دارد

لیزر درمانی در درمان بیماری های ایسکمی قلبی ، فشارخون، ضایعات انسدادی عروق ، آترواسکلروزیس، واریس، ترومبوفلبیت 

.)علی بهشتی ، آمبولی ریه، بیماری رینود، بیماری برگر، آریتمی های قلبی و کاهش مصرف داروهای قلبی استفاده می شود

 (1393مرداد  8صفت 

رمانی باعث ایجاد گشادی عروق ، رگ سازی جدید، افزایش گردش خون موضعی و درناژلنفاوی ، کاهش از آنجا که لبزر د

پالک های آترو آمبولی و تجمع پالکتی، افزایش متابولیسم هوازی می شود در این دسته از بیماریها به کار گرفته می 

 (1393مرداد  8.)علی بهشتی صفت شود

ت، وزوزگوش ، عفونتهای گوش میانی، پارگی پرده گوش ، تورم و التهاب مکرر لوزه ها و لوزه از لیزر درمانی در درمان سینوزی

سوم، رنیت آلرژیک، استوماتیت ،التهاب غده پاروتید، آرتریت مفصل تمپروماندیبولر، کاهش تورم و ادم ناشی از دستکاری های 

 8.)علی بهشتی صفت فک و صورت استفاده می شودجراحی حلق و حنجره، ادم بدنبال جراحی رینوبالستی و جراحی های 

 (1393مرداد 

 قسمتی از بیماری هایی است که می توان از لیزر برای درمان آن استفاده کرد.
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 کاربرد لیزر در درماتولوژی -7

در رشته تخصصی  های مختلف پوستی و زیبایی دارد. قبل از اینکه به کاربرد لیزرمروزه لیزر کاربرد وسیعی در درمان بیماریا

های پوست بپردازیم بهتر است مختصری در مورد لیزر بدانیم. لیزر نوعی نور برانگیخته شده و پرانرژی است که در بیماری

هایی توان آن را ایجاد کرد. لیزر با نور معمولی تفاوتشود، ولی با فناوری و وسایل خاص میشرایط عادی در طبیعت دیده نمی

 (1391اسفند  1)دکتر بهروز باریک بین.شودها و کاربردهای خاص آن میها باعث توانایییدارد که این ویژگ

ها تا اشعه مادون با کمترین طول موج نور معمولی مرکب از چند انرژی نورانی مرئی و نامرئی است که از اشعه ماورای بنفش

گیرد ولی لیزر تنها از یک نوع انرژی نورانی با طول موج مشخص ساخته شده است، ها را دربر میقرمز با بیشترین طول موج

 رنگ است. تفاوت دیگر لیزر با نور معمولی انرژی آن بوده که گاهی حتی چند هزار برابر نور معمولیبنابراین یک نور تک

 (1391اسفند  1)دکتر بهروز باریک بین .تواند انرژی داشته باشدمی

شده های دقیق لیزری نور تابیدهباالخره ویژگی سوم لیزر دقت و پایین بودن خاصیت انتشار نور است. به طوری که در دستگاه

زدیکی منبع لیزر تقریبا مساوی در فاصله چند صد متری کامال سیر مستقیم خود را حفظ کرده و شعاع دایره محل تابش در ن

به ویژه بیماری های  شعاع تابش در چند صد منبع است. این خصوصیات باعث شده تا لیزر کاربرد فراوانی در رشته پزشکی و

های بهتر و های جدید لیزر با کارآییبا سرعت باالی پیشرفت فناوری هر روزه شاهد به بازار آمدن دستگاهپوستی پیدا کند. 

طور که با تابش نور خورشید همان .های بافتی استمکانیسم اثر لیزر جذب انرژی نورانی توسط مولکول .کمتر هستیم عوارض

های حساس بافتی شود تابش لیزر نیز موجب گرم و داغ شدن و در نهایت تخریب بعضی مولکولاشیا به تدریج گرم می

های مجاور که حساس نیستند زیاد قابل توجه نیست. بنابراین اختماننکته مهم این است که این افزایش حرارت در سد. شومی

های بدون اینکه به ساختماند. توان ضایعه موردنظر را تخریب کرهای بافتی میبا انتخاب لیزر مناسب و با دانستن ویژگی

بیشتر روی ساختمان های  ستنانومتر ا 58۵-595توجهی وارد شود. به عنوان مثال لیزری که طول موج آن مجاور صدمه قابل

که شامل عروق واریسی پوست، ضایعات همانژیومی و لکه ها و خال های عروقی است، هر چند برخی عروقی اثر می کند 

 1رد.)دکتر بهروز باریک بین کاربرد های دیگر مثل جوانسازی پوست، بهبود جوشگاه محل برش جراحی یا درمان زگیل هم دا

 (1391اسفند 
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 ایین ترین سطح لیزر درمانیپ -8

حقیقت غم انگیز این است که آن ها نمی توانند برخی از رقبای دارویی ممکن است. سعی کنید آن را کوبیدن و باز کردن 

سال گذشته که نشان  3۵در طول هزار مقاله تحقیقاتی  2۵۵۵حقایق که اگر به آن ها توجه زیادی شود می توان بیش از 

طح پایین )سرد( غیر متمرکز لیزر در مانی و بی ضرر است تولید شده اند می پردازیم حال می توان که بدهد که رقبای که س

 (.Dr. Lawrence DelRe, D.C: )شود عین حال موثر هست را نام برد)عنوان کارگردان استفاده می 

 dr.Urioran)).مشکالت عضالنی 8-1

 (dr.orozen at al)مشکالت عصبی  8-2

 (engan S at al)اندونمشکالت ت 8-3

 (Forney R at al)بهبود زخم 8-4

 (Kovskaia Tm at al)مشکالت قلبی 8-5

 (kin khir)مشکالت کیسه صفرا 8-1

 (Dubink VA and Mirmrikov)مشکالت روده 8-7

 (Dolgunshin at al)بهداشت دهانه رحم 8-8

 (Kanji Aoada at al)آرتریت روماتویید 8-9

 (Harakoc at al)فیبرو میالژیا 8-1۵

 (Mosely at al)حساسیت به لمس پستان  8-11

 (Dortbudank at al)مشکالت دندان  8-12

 (Mozzetto at al)سندروم  8-13

 (Aeser MA at al)سندروم تونل کارپ 8-14

 (Janm Bjordal JM)بورسیت 8-15

 (Janm Bjordal JM)تاندون ها 8-11

 (Taha MF at al)تعداد کم اسپرم 8-17

 (Henderichc at al)سینوییت 8-18

 (Neimark at al)مشکالت پروستات 8-19

به این واقعیت است رایج ترین مشکل آرتریت سایش پارگی تحقیقات نشان می دهد که یک مزیت لیزر درمانی برای آرتروز 

بار استفاده و تحریک  1۵س از می باشد و با تکرار این کار توانستم آن را در دفتر کارم ثبت کنم. به خاطر نور مصرفی آن پ

شدن مس شود. نیز اعتقاد دارم که با قرار گرفتن در معرض در آرتروزیت این احتمال وجود دارد که شعله ور شدن آن نقش 

دارد و تجربه نشان داده است لیزر سرد درمان آرتروز تشدید می کنند تحریک پاسخ های که دریافت می کند پاسخ قابل 

بسیار پایین وجود دارد لیزر همیشه با طول موج های مختلف عمال آن درمان امیدوار کننده ای برای عفونت  توجهی که در دوز

 های باکتریابی است.

برای مثال سلول های گلبول قرمز خون را بیشتر و قابل انعطاف و نور لیزر کارهای بسیاری در جریان خون انجام می شود 

 (.Dr. Lawrence DelRe, D.C ).افزایش ی دهدلغزننده می سازد بهره وری خود را 

 عوارض جانبی لیزر -9

. پزشک لیزر در کنار اثرات خوب، به ندرت عوارض جانبی نیز دارد. البته پیش از درمان، این عوارض به اطالع بیمار می رسد

که از چه سیستم لیزری و در  نیز با در نظر گرفتن تمام جوانب، سعی خواهد کرد آن ها را به حداقل برساند. بسته به این
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 اده شود، عوارض متفاوت خواهد بود. در نگاه کلی می توان به این موارد اشاره کرد:درمان چه ضایعه ای از این تکنولوژی استف

  (1384)دکتر الهه قادری بهمن 

. ریقی، باز هم کاهش دادکه غالبا حقیقت است و می توان آن را با استفاده از بی حس کننده های موضعی با تز؛ درد 9-1

 (1384)دکتر الهه قادری بهمن 

. )دکتر الهه که بیشتر در اطراف پلک و گردن ایجاد می شود و معموال سه تا پنج روز بعد از عمل از بین می رود ؛تورم 9-2

 (1384قادری بهمن 

د و طی هفت تا ده روز محو می به وجود آمدن حالتی شبیه خون مردگی زیر پوست؛ که معموال بعد عمل پدید می آی 9-3

 (1384. )دکتر الهه قادری بهمن شود

 (1384. )دکتر الهه قادری بهمن ایجاد تاول یا دلمه در محل؛ که طی یک تا دو هفته بهبود می یابد 9-4

 (1384)دکتر الهه قادری بهمن پدید آمدن اسکار؛ که بسیار نادرست است 5-9

م که به لیزر باید نگاهی واقع گرا داشت. انتظار بیش از حد داشتن منطقی نیست و گرفتن در پایان به این نکته اشاره می کنی

  (1384نتیجه صد در صد نیز همیشه امکان ندارد.)دکتر الهه قادری بهمن 
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