
1 

  للدكتور مرهف لحلحالعلوم التطبٌقٌة محاضرات 
 جامعة حماة-كلٌة التمرٌض



 2 جامعة حماة-محاضرات العلوم التطبٌقٌة للدكتور مرهف لحلح كلٌة التمرٌض



رغم أن األبحاث العلمٌة ما زالت جارٌة فً سبٌل تطوٌر استخدام اللٌزر فً 
المجاالت الطبٌة المختلفة إال أنه قد لوحظ تمٌز تقنٌة استخدام اللٌزر على 

 :بما ٌلً التقلٌدٌة الطبٌةالتقنٌات 

 

، وبالتالً فإنه ٌقلل من الحاجة عدٌما أو قلٌل األلمغالبا ما ٌكون العالج باللٌزر •

 .للتخدٌر

 

كالتً تصدرها باقً التقنٌات الطبٌة التقلٌدٌة،  ال ٌصدر العالج باللٌزر أصواتا•

 .وبالتالً فإن المرٌض ٌكون أقل توترا

 
 .الذي ٌصحب العملٌات الجراحٌة ٌقلل اللٌزر النزٌف•

 
ٌكون استخدام اللٌزر فً العملٌات الطبٌة محدوداً بالمنطقة المراد عالجها مما •

 .الناتجة عن العملٌات الجراحٌة المختلفةٌقلل من المضاعفات الجانبٌة 

محاضرات العلوم التطبٌقٌة للدكتور مرهف لحلح كلٌة 

 جامعة حماة-التمرٌض
3 



 االستطثاتات انجهذية

  تجمٌلًمنها ما هو أطباء الجلدٌة اللٌزر فً العدٌد من المجاالت الهامة التً ٌستخدم 
 :كما هو فً الحاالت التالٌة

 

 .إزالة آثار حب الشباب•

 .إزالة الشعر غٌر المرغوب فٌه•

 .إزالة التجاعٌد وصنفرة الجلد•

 .والبقع الجلدٌة الوحماتإزالة •

 .العٌنٌنحول والسوداء البقع الزرقاء إزالة •

 .البشرة السطحٌة دٌدتج•

 .عالج الحاالت الجلدٌة المستعصٌة وتجمٌلها•

 .عالج حاالت إزالة الشامات والوشم والنمش والكلف•
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ِضً ػالط ِغض اٌجٙبق، ٚػالط  ....ػالجيويُها يا هى 

 .اٌجٍضصٚاٌٟ اٌسبل١ٓ اٌظب٘غح ػٍٝ 

 

ٚسٛاء وبْ اٌٙضف ِٓ اسزشضاَ ا١ٌٍؼع رج١ٍ١ّب أٚ ػالج١ب ال  *

ثض أْ ٠سزشضَ رذذ إشغاف غج١ت أِغاض جٍض٠خ أٚ جغاح 

رج١ًّ ِؤً٘ ٌظٌه، د١ش ٠ذضس ا١ٌٍؼع أد١بٔبً آصبعاً جبٔج١خ 

فٟ دبٌخ اسّغاع أٚ رغلك اٌجٍض غ١غ ِغغٛة ثٙب ِضً 

اسزشضاِٗ ِٓ أدض األششبص غ١غ اٌّؤ١ٍ٘ٓ السزشضاِٗ، أِب 

ادّغاع اٌجٍض أٚ ثبٌٕسجخ ٌجؼط ا٢صبع اٌجبٔج١خ اٌّؤلزخ ِضً 

فٙٛ أِغ غج١ؼٟ ٚرؼٚي ج١ّغ  ظٙٛع ثؼط اٌجمغ أٚ االٔزفبر

 .ِٓ اٌؼِٓ  ٘ظٖ األػغاض ثؼض فزغح لص١غح
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 .اػتالل انشثكية انُاتجة ػٍ يرض انسكريحاالت *
 

 .Retinal Tears تًزقات انشثكية•
 

 .(Central retinal Vein) االَسذاد أو انتخثر في انىريذ انشثكي•
 

 .Glaucoma (ارتفاع ظغػ انؼيٍ) انجهىكىياػالج •
 

غىل أو قصر ) ػالج ػيىب انُظر انًختهفة انُاتجة ػٍ خهم في االَكسار انعىئي في انؼيٍ •

 . (وانالتؤريةانُظر 
 

 .ػالج اَسذاد انقُىات انذيؼية•
 

 .ػالج تؼط األوراو داخم انؼيٍ•
 

 .ػًهيات انتجًيم حىل انؼيٍ•
 

 .(Macular Degeneration)حاالت اَذثار انثقؼة انصفراء•
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 أيراض انقهة

، ما ٌزال أمراً قٌد الدراسات العلمٌةاللٌزر فً عالج أمراض القلب استخدام إن * 

حٌث ٌطور العلماء فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة جهاز لٌزر ٌستعمل عادة 
 معالجة التهاب النسٌج الخلويلتذوٌب الدهن لكن ٌمكن االعتماد علٌه فً 

(Cellulitis) أمراض القلبو. 

 

اللٌزر قادر، للمرة األولى فً تارٌخ الطب، على تسخٌن الدهن فً وإن ** 

الجسم بدون إٌذاء الغشاء الجلدي أو إحداث أي مفعول جانبً، وذلك باستخدام 
 (photothermolysis)والحرارٌةتقنٌة التحلل بواسطة الطاقة الضوئٌة 

االنتقائٌة، لمعالجة األمراض التً سبق ذكرها بواسطة أشعة الضوء والتً 

تستهدف بالتحدٌد تدفئة أنسجة الجسم الداخلٌة بالضوء، ومن شأن هذه التقنٌة 
 .أن تفتح األبواب أمام العدٌد من التطبٌقات الطبٌة فً المستقبل
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 استخذاو انهيزر في غة األسُاٌ

فإن استخدام اللٌزر فً مجال طب األسنان ٌعتبر  ،العٌونعلى النقٌض من طب 

أمرا حدٌثـا وغٌر واسع االنتشار، إال أن علم استخدام اللٌزر فً طب األسنان 

أصبح فً تطور مستمر وقد بدأت العدٌد من عٌادات طب األسنان فً األردن 

باستقدام واستخدام األجهزة المتقدمة لعالج األسنان باللٌزر، حٌث ٌقوم طبٌب 

األسنان المعالج باللٌزر بتوجٌه طاقة ضوئٌة على األسنان أو اللثة التً ٌرغب 
 التً ٌمر علٌها ٌعمل اللٌزر كأداة قاطعة أو مذٌبة لألنسجةفً عالجها، و
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 :انهاية نهيزر في يجال غة األسُاٌ يا يهي االستطثاتاتويٍ 
 .وتهٌئة األسنان للحشوة إلزالة تسوس األسنانٌستخدم اللٌزر : األسنانتسوس  -1 

 
 .كأداة قاطعة إلزالة وتعدٌل مظهر اللثةٌمكن استخدام اللٌزر : اللثةأمراض -2

 
 .ٌعمل اللٌزر على توفٌر الوقت فً عملٌة تبٌٌض األسنان: األسنانتبٌٌض  -3

 

فً حال  إلزالة األورام الحمٌدة والخبٌثةٌمكن استخدام اللٌزر : األورامإزالة  -4
 .وقوعها داخل الفم

 

 .(معالجات العصب)القنوات الجذرٌةتعقٌم  -5

 
إجراء شق جراحً البسٌطة، إذ تتمٌز بعض أنواع اللٌزر بالقدرة على الجراحات  -6

 .فً األوعٌة الدموٌة النازفة والقدرة على إحداث التخثٌر
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 :أيا ػٍ ػيىب استخذاو انهيزر في غة األسُاٌ في وقتُا انحاني فهي 
 
 

 .ال ٠ّىٓ اسزشضاَ ا١ٌٍؼع ػٍٝ األسٕبْ اٌزٟ ثٙب دشٛاد لض٠ّخ•
 
 

 .ال ٠ّىٓ اسزشضاَ ا١ٌٍؼع ػٍٝ األسٕبْ اٌّزسٛسخ و١ٍب•
 
 

 .ال ٠ّىٓ اسزشضاَ ا١ٌٍؼع ٌزذع١غ األسٕبْ السزالَ ربط أٚ جسغ•
 
 

 .اٌؼالط ثب١ٌٍؼع ال ٠غٕٟ و١ٍب ػٓ اٌزشض٠غ•
 
 

 .رىٍفخ اٌؼالط ثب١ٌٍؼع غبٌجب ِب رىْٛ أػٍٝ•
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بالرغم من إدراج اللٌزر كوسٌلة لعالج األسنان منذ 

و بالرغم من شٌوع العالج باللٌزر فً  1995العام 

الدول الغربٌة ، إال أن جمعٌة أطباء األسنان 

عدم إثبات األمٌركٌة لم تعط اللٌزر القبول التام بسبب 

وقد أعلنت جمعٌة أطباء األسنان  سالمته نهائٌا

متفائلة "األمٌركٌة فً آخر تصرٌحاتها أن الجمعٌة 
 ".بحذربشأن العالج باللٌزر لكن 



ِٓ ٠سزؼًّ ا١ٌٍؼع فئْ ............أسغٜ جٙخ  

 جغادخ ِضً اٌجغاد١خ اٌؼ١ٍّبد ِٓ اٌؼض٠ض فٟ

 ٚاٌجغادخ اٌض٠ِٛخ ٚاألٚػ١خ ٚاٌمٍت اٌّز

   .اٌؼبِخ
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 استخذايات انهيزر في انصُاػة

عندما ٌجري تحفٌز جهاز اللٌزر بوساطة الكهرباء ترتفع طاقة 
ذراتها من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى ، وتعاود 

االنخفاض إلى مستوى الطاقة األدنى مروراً بالمستوى األوسط 
نتٌجة عدم استقرار الجسٌمات الواقعة فً مسار الطاقة ، عندها 
تنبعث الفوتونات التً تعطً رنٌنا فً جهاز اللٌزر وتخرج من 

ملٌون  1700بطاقة كبٌرة وصلت أقصى ما وصلت إلٌه الجهاز 
وضغطها ملٌون وخمسٌن الف كٌلو جرام على السنتٌمتر  مٌجاواط

وٌأمل العلماء . ألف درجة 200-100المربع ودرجة الحرارة بٌن 
باستعمال تلك الطرٌقة فً التوصل إلى االندماج النووي للعناصر 

إنتاج واللٌثٌوم بغرض  والترٌتٌومالخفٌفة مثل الهٌدروجٌن الثقٌل 
 الطاقة الكهربائٌة
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رؼًّ ثطبلبد ألً ، رصً ٌٚىٓ وبٌزٟ رُ طوغ٘ب أٔٛاع ِٓ أجٙؼح ا١ٌٍؼع ٚرسزشضَ *

، قطغ أنىاح انصهة صعجخ ِئ٠ٛخ فٟ اٌصٕبػخ فٟ  1800ٚ  1000دغاعرٙب إٌٝ ث١ٓ 

١ِٚؼرٙب أٔٙب رمطغ ثضلخ ِزٕب١٘خ د١ش ٠ُٛجٗ جٙبػ . سٕز١ّزغ 3لض ٠صً سّه اٌٍٛح ِٕٙب 

 اٌذبسٛةا١ٌٍؼع ثٛسبغخ 

 

 

 

 

 

 

 

ٌذبَ اٌّٛاص اٌصٍجخ ٚإٌشطخ ٚاٌّٛاص اٌزٟ رزّزغ ثضعجخ اسزشضاِبد ا١ٌٍؼع ، ِٚٓ **

ثسجت إغاللٙب ٌذؼِخ وض١فخ ظ١مخ ِغوؼح ، أصٙبع ػب١ٌخ ِغ اِز١بػ٘ب ثضلخ اٌزص١ٕغ 

فٟ أشض  ١ِىغٚصب١ٔخ 200سالي  ١ِىغِٚزغ 5فزخ صمت لطغٖ وّب رسزط١غ أشؼخ ا١ٌٍؼع 

ٚثفعً لصغ ِضح اٌزص١ٕغ ال ( اٌّبؽ ٚا١ٌبلٛد األدّغ ٚاٌز١زب١َٔٛ)صالثخ ّٛاص اٌ

 ٠ذضس أٞ رغ١غ فٟ غج١ؼخ اٌّبصح
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*وهً تستخدم أٌضاً فً تحدٌد األهداف بدقة بالغة جداً  ، حٌث إن كان الهدف 
كم ووجهنا شعاع لٌزر فسوف ٌنحصر مقطع الشعاع فً دائرة  20على مسافة 

وإذا أطلقت إلى القمر فسٌكون قطر الدائرة المشكلة . سم فقط 7ضوئٌة قطرها 
.فقطكم  3,2  

 

وتجري فً أمرٌكا أبحاثا هائلة الستخدام اللٌزر ذو طاقة عالٌة جداً **
لتدمٌر الصوارٌخ المعادٌة عالٌاً فً الفضاء قبل وصولها  ألغراض عسكرٌة

إلى أمرٌكا ، واستطاعوا تحقٌق بعض النجاح على هذا الطرٌق ولكن األبحاث 
ال زالت مستمرة ، أوالً إلتقان هذه التكنولوجٌا الجدٌدة ، ثم بناء شبكة عظمى 
الكتشاف الصوارٌخ المعادٌة حٌن انطالقها ، وٌتبع ذلك توجٌه أجهزة اللٌزر 

على الصاروخ المعادي لتدمٌره فً الفضاء ، ( أو سالح اللٌزر)القوي 
الصناعٌة وقٌامها بدور فً  اإلقماروتتضمن هذه التكنولوجٌا أٌضاً استخدام 

وقد رصدت الوالٌات المتحدة أمواال باهظة إلحداث تقدم فً هذا . هذا النطاق
 المشروع
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 يخاغر أشؼة انهيزر هم يجرد وهى أو حقيقة؟

العملٌات التجمٌلٌة أن الجلد ً فمخاطر أشعة اللٌزر من 

تكون تارة بسٌطة وأحٌاًنا  معرض لإلصابة بحروقٌكون 

شدٌدة ولكنها تترك آثاًرا فٌما بعد، تتمٌز البشرة الداكنة 

المتصاص أكبر قدر ممكن من أشعة اللٌزر  بإستطاعتها

وكلما كان لون البشرة داكًنا كلما ازداد أثر الحروق فٌها 

وذلك ألن أشعة اللٌزر تقوم بالتأثٌر على الخالٌا الصبغٌة 

التً تتواجد فً الجلد وتحفزها على زٌادة إنتاج مادة 

 المٌالنٌن
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ا٢صبع اٌجبٔج١خ اٌس١ئخ ٌزٛج١ٗ أشؼخ ا١ٌٍؼع إٌٝ أجؼاء ِٓ ِٚٓ *

ثبٌزٛعَ ٚاالدّغاع أْ إٌّبغك اٌّؼغظخ إ١ٌٙب رُصبة ، ،،،اٌجسُ

، ٚ٘ظٖ ا٢صبع ٚاٌشؼٛع ثبٌذىخ ٚاإلصبثخ ثبٌز١ًّٕ ِغ اٌٛسؼ ٚاألٌُ

أْ رسزّغ ألوضغ ِٓ صالصخ أ٠بَ ِٚٓ ِشبغغ أشؼخ ا١ٌٍؼع أٔٗ لض  ٠ّىٓ

، ٚ٘ٛ ِٓ أوضغ األػغاض اٌجٍضٞ اٌزصجغلصٛع أٚ فغغ فٟ ٠ذضس 

ٚرصجخ ػغظخ ٌإلصبثخ ثبٌؼضٜٚ ٠ظٙغ دت اٌشجبة سطٛعح، ٚلض 

ثسجت إّ٘بي رٕظ١ف اٌجٍض ثؼض اٌذصٛي ػٍٝ اٌشىً إٌّبست ػمت 

 ا١ٌٍؼعػ١ٍّخ  إٔزٙبء

 

فٕٙبن سطٛعح وج١غح فٟ  ،،،،،اٌؼ١ِٓشبغغ أشؼخ ا١ٌٍؼع ػٍٝ ٚأِب **

رؼغض اٌؼ١ٓ إ١ٌٙب ٌفزغاد غ٠ٍٛخ ِّب ٠جؼً سطٛعرٙب رصً إٌٝ 

حرق ، وّب أٔٗ ثئِىبٔٙب أ٠ًعب إصبثخ اٌؼ١ٓ ثفمضاْ اٌجصغ ٚاٌؼّٝ اٌزبَ

اطا رؼغظذ إ١ٌٙب ِجبشغح إال إطا وبٔذ رذذ ػٕب٠خ اٌطج١ت  انشثكية

 وؼ١ٍّبد رصذ١خ اإلثصبع ػٍٝ سج١ً اٌّضبي
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 تىصيات ػُذ انهجىء غثيًا ألشؼة انهيزر
 

ٌُوصى  بعدم استخدام حتى ٌتم تفادي مخاطر أشعة اللٌزر واأللم الناتج عنها، 

على أجزاء كبٌرة من الجسم فً آن واحد، كما كرٌمات تخدٌر شدٌدة األثر 

فً تبرٌد الجزء الذي قد تعرض لألشعة قطعة ثلجٌة  بإستخدامٌُوصى أًٌضا 

نوع  إنتقاءمما ٌساهم فً تهدئة اآلثار الجانبٌة وتخفٌفها، أًٌضا ضرورة 

الذي ٌتناسب مع البشرة ونوعها وحسب الجزء المطلوب اللٌزر المالئم 

 االنتقاءٌكون عالجه أًٌضا فً الجسم 
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