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“ به نام خداوند جان وخرد  ،خالق زيبايي ها”

پيش گفتار
از حدود بيش از  50سال قبل (دردهة  ) 0690كه براي اولين بارليزر توسط دكترلئون گلدمن
در پزشكي مورد استفاده قرار گرفت تا كنون ليزر نقش بسيار مهم و روز افزوني در درمان
ضايعات پوستي داشته است .در دهة  0690و  0690مسائل مورد بحث در ليزر بخاطر عدم
درك صحيح تداخل نور ليزر و بافت بود در حالي كه در قرن  10مسائل بغرنج تر شده اند و
مشكالت اصلي به ديدگاهها و نظرات متفاوت مردم ،سازمان هاي دولتي و مراكز آكادميك
ودانشگاهي در مورد ليزر برمي گردد ومسائل بيش از آن كه جنبه تكنولوژيك داشته باشند
جنبه سياسي ،مديريتي و مالي دارند وبنابراين همكاري صنايع ،دولت و دانشگاهها مي تواند
نقش انكارناپذيري در پيشرفت ليزر در تمام زمينه ها داشته باشد.
در زمينه تكنولوژيك ،درماتولوژي نقش بسيار مهمي در پيشرفت ليزر بازي كرده است .زيرا
پوست يك ارگان هدف كامال در دسترس و قابل مشاهده براي انواع روشهاي تشخيصي
ودرماني با ليزر مي باشد و به همين خاطر پژوهشگران درماتولوژيست پيشگامان امر پژوهش
در ليزر بودند وهمانها بودند كه براي اولين بار مفاهيم جديد و ايده هاي نو ومفيد (مانند
فتوترموليز انتخابي) در ليزر را مطرح و با ايجاد اين دانش نو راه را براي استفاده ليزر در
درمان بيماريهاي سيستم هاي ديگر بدن (غير از پوست) هموار ساختند كه به همين دليل مي
توان گفت علم ليزر اكثرپيشرفتهاي خود را در قرن گذشته و اخير مديون درماتولوژي
ميباشددر قرن  10پزشكان جراح پوست با استفادة ازليزرهاي با بيم سرد براحتي مي توانند
انواع جراحي هاي زيبايي پوست ،درمان خالكوبي ها ،اسكارها وضايعات عروقي ،پيوند مو و

…

را بدون خونريزي و بطور سرپايي انجام دهند .بنابراين بجاست اگر قرن  10را قرن ليزر در
درماتولوژي بناميم.
بر اين اساس و با توجه به عالقه وافر و ديرينه من به علم ديرپاي درماتولوژي ( كه بسياري از
عالئق ديگرم را فداي آن كردم) و شاخه تخصصي نوپاي آن يعني ليزر ،تصميم به نگارش اين
كتاب گرفتم .كتابي كه اينك با استفاده از جديدترين و معتبرترين منابع موجود اعم از كتب و

ژورنالهاي مهم در اين زمينه و تكيه بر تجربيات شخصي به زيور طبع آراسته گشته است به
اختصار مفاهيم پايه و استفاده از ليزر در درمان بيماريهاي پوست وضمائم را توضيح مي دهد .
اميدوارم با اين كار توانسته باشم قدمي هر چند كوچك ،درزمينه معرفي اين علم تخصصي
ومهم بردارم و در هر حال اميد دارم كه كم وكاستي هاي اين اثر (كه با توجه به تجربه اندك
نويسنده ،اجتناب ناپذير ميباشند) را بر من ببخشيد .در ضمن از همكاري ارزنده شركت پيشرو
ليزر سبز در چاپ اين مجموعه نهايت سپاس و تشكر را دارم.
با آرزوي بهروزي روزافزون تمامي رهپويان وادي علم در سرتاسر گيتي.
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فصل – 1مقدمه  ،مفاهيم پایه در تداخل نورليزر و بافت در پوست
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فصل  -1تاريخچه ليزر و مفاهيم پايه در تداخل نورليزر و بافت در پوست
ليزر مخفف عبارت Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation
است كه به معناي” تقويت نور توسط گسيل القايي تابش “ميباشد.انيشتن در سال  9191با طرح ”
تئوريهاي كوانتومي نور” و افزودن مفهوم ”گسيل القايي” به“ گسيل خودبخودي“ و”جذب القايي” بنيانگذار
تئوريك ليزر بشمار مي رود گرچه مباني تئوريك اولين ليزر گازي ( هليوم-نئون ) كه اولين ليزر با موج
پيوسته نيز بود توسط پروفسور علي جوان ،مخترع ايراني ،در سال 9191پايه گذاري شد كه در سال9191
آنرا به مرحله عمل در آورد و اولين ليزر جامد يعني ليزر ياقوت توسط تئودور ميمن درسال9191ساخته
شد .در اينجا جهت ادراك مفاهيم پايه در ليزر توضيحات ذيل ضروري بنظر ميرسد:

همانطور كه ميدانيد ليزر نوع خاصي از نور ميباشد .نور جزئي از طيف الكترومغناطيس ميباشدكه از ذرات
انرژي يا فوتون تشكيل شده است .
در اتمهاي تشكيل دهنده يك ماده ,الكترونها در مدارهايي به دور هسته مي چرخند .اگر يك فوتون انرژي
با يك اتم برخورد كند،در صورتي كه انرژي فوتون مزبور مناسب باشد،يك الكترون درآن اتم با دريافت
انرژي به تراز باالتر منتقل مي شود(شكل .)9اتم در اين وضعيت ناپايدار است(حالت برانگيخته) و بنابراين
پس از مدت كوتاهي الكترون انرژي خود را از دست داده به يك مدار (تراز) پايين تر انرژي منتقل مي
شود(حالت پايه) .انرژي از دست رفته به صورت يك فوتون از اتم تابش مي شود .به اين خروج
فوتون”،گسيل خود به خودي” گفته مي شود (شكل.)2
اولين بار آلبرت انيشتن در  9191پديده گسيل القايي را مطرح كرد .او بيان كرد كه اگرفوتوني به اتمي كه
در حالت برانگيخته است (الكترون آن درتراز باالتر انرژي قرار دارد) قبل ازآنكه گسيل خودبخودي اتفاق
بيافتدبرخوردكند ،الكترون به تراز پايين تر منتقل شده فوتوني دقيقا مشابه با فوتون تابيده شده گسيل
خواهد كرد (شكل.)3كه اين فوتون تابش شده ,طول موجي شبيه فوتون اول دارد و دقيقا با فوتون اول
همسو و همفاز است بر خالف فوتونهاي تابش شده از منابع غير ليزري كه بطور تصادفي تابش مي شوند
درجهت يا فاز خاصي نمي باشند .بنابراين نور ليزر شامل  3خصوصيت ويژه ميباشد:
-9فوتونهاي آن هم فازند.
-2تك رنگ ميباشد.
 -3فوتونهاي آن هم جهت هستند( .شكل) 4
اساس اين  3ويژگي منحصربفرد اشعه ليزر ،باعث استفاده روزافزون آن در پزشكي شده است زيرا اشعه
ليزر تا فاصله زيادي قدرت تشعشع خود را حفظ كرده و در نتيجه مي تواند اثرات بيوفيزيكي متنوعي در
بافتها ايجاد كند و بخاطر اينكه امواج ليزر موازي هم حركت ميكنند ميتوان آنرا در روي يك منطقه بسيار
كوچك تاباند .طول موج منوكروماتيك (تك رنگ) نور تابش شده از ليزر مي تواند بر روي كروموفورهاي
انتخابي در داخل پوست مورد استفاده قرار گيرد (فتوترموليز انتخابي) مثال بافت هدف براي نور 919
نانومتري تابش شده از ليزر PDLاكسي هموگلوبين موجود در عروق خوني پوست مي باشد .طول
موجهاي ليزر كه در درماتولوژي استفاده مي شوند از ماوراء بنفش (911نانومتر ) تا نور مرئي ونهايتا مادون

قرمز(  91911نانومتر ) متفاوت ميباشد .بجز ليزرهاي ماوراء بنفش كه بعنوان ابزار تحقيقاتي بكار ميروند
بقيه انواع ليزر در درماتولوژي غير يونيزان ميباشند و بنابراين كارسينوژن نيستند.
ساختمان ليزر:
ساختمان هر ليزر شامل سه قسمت اصلي است:
منبع انرژي كه اتمهاي ماده فعال را در حالت برانگيخته قرار مي دهد.
-9
محيط فعال كه اتمهاي آن براي توليد فوتونها به كار مي روند.
-2
دو آئينه (شكل) 9
-3
در ابتدا منبع انرژي،كه مي تواند الكتريكي يا نوري(حتي گاهي يك ليزر ديگر)باشد ،اتمهاي ماده فعال را
در حالت برانگيخته قرار مي دهد .اين منبع انرژي بايد اتمها را سريع تر از آنكه بتوانند با يك گسيل خودبه
خودي به حالت پايه در آيند در حالت برانگيخته درآورد .به گونه اي كه در هر لحظه تعداد اتمهاي
برانگيخته بيش ازاتمهاي حالت پايه باشد (وارونگي جمعيت) .هر اتم برانگيخته با برگشت به حالت عادي
يك فوتون ارسال مي كند كه ممكن است درهر جهتي باشد .اين فوتون ممكن است ازمحيط بيرون برود و
يا با اتمهاي ديگر برخورد كند و با پديده گسيل القايي فوتوني شبيه به خود ايجاد نمايد .دو آينه دردو
سوي محيط فعال به صورت موازي قرار داده شده است ،فوتونهايي كه در طول مسير خود به اين آينه ها
برخورد كنند ،به داخل محيط فعال باز باقي فوتونها از دست مي روند .با بازگشت اين فوتونها به محيط
فعال پديده گسيل القايي مرتبا تشديد شده هر فوتون ،دو فوتون شبيه خود توليد مي كند .واضح است كه
پس از مدتي با از دست رفتن فوتونهاي غير هم جهت كه به آينه ها بر خورد نمي كنند ،تمامي فوتونها
عالوه بر مشابه بودن (همفازي و هم رنگي) هم جهت نيز خواهند بود .يكي از آينه ها بازتابگر نسبي است و
بخشي از نوري را كه به آن برخورد مي كند از خود عبور مي دهد و بقيه اش را به درون محيط فعال باز
مي گرداند .واضح است كه نور خارج شده داراي فوتونهاي مشابه (هم فاز و هم رنگ) و هم جهت
مي باشد .اين نور خارج شده همان ليزر است .ليزرها را براساس نوع ماده فعال نامگذاري مي نمايند .اين
ماده فعال ميتواند جامد ( مثل روبي ليزر) ،مايع (مثل رودامين داي ) يا گاز (مثل دي اكسيد كربن) باشد.
اگر چه همه فوتونهاي هر ليزر طول موج يكسان و مخصوص به خود دارند ،طول موج فوتونهاي ايجاد شده
توسط مواد مختلف ،به دليل تفاوت ميزان ترازهاي انرژي الكتروني آنها متفاوت است .به عبارت ديگر رنگ
پرتو ليزر(طول موج فوتونهاي آن) بستگي به ماده فعالي داردكه براي ساخت آن ليزر مورد استفاده قرار
گرفته است .به عنوان مثال ليزر هليوم-نئون قرمز رنگ است(طول موج  931نانومتر)؛ در حالي كه ليزر
بخار مس به رنگ سبز مي باشد .در نتيجه يك دستگاه ليزر با يك ماده فعال خاص ،تنها يك طول موج
خاص را توليد مي نمايد .البته در آينده نزديك دستگاههاي ليزري به بازار خواهند آمد كه توانايي تابش
فوتونهايي باطول موجهاي مختلف راخواهند داشت.
توان ليزرهاي گوناگون براساس ويژگيهاي مختلفي از جمله نوع ماده فعال و ساختار دستگاه ليزر متفاوت
است.
براي مثال ليزري كه با توان  2ميلي وات ،هيچ گونه گرمايي ايجاد نمي كند؛ در حالي كه ليزري با توان
9وات كه در ترموتراپي (درمان تومورهاي سرطاني از راه گرم كردن و منعقد كردن پروتئينهاي سلولي

تومور) مورد استفاده قرار گرفته است گرمايي در حدود  41تا  91درجه در بافت ايجاد مي نمايد .ليزرهايي
با توان صدها وات مي توانند به عنوان اسلحه در جنگها مورد استفاده قرار گيرند .ليزرها به صورت پيوسته (
مانند ليزر دي اكسيد كربن و آرگون ) ،پالسي (مانند ليزر  ) FPPDLويا پيوسته كاذب (مانند ليزر بخار
مس) كار مي كنند.
واژه شناسي:
 3خصوصيت مهم نور ليزر شامل  :قدرت تشعشع ،دانسيته انرژي يا فلوئنس ومدت زمان تماس با نور ليزر
است.
قدرت تشعشع عبارتست از قدرت در واحد سطح پوست كه در ضمن يك پالس مورد تابش قرار مي
گيردكه با مربع قطر بيم ليزر نسبت عكس دارد يعني اگر قطر بيم نصف شود قدرت تشعشع چهار برابر
خواهد شد.
فلوئنس عبارتست از قدرت تشعشع × مدت زمان تماس .كه بيانگر انرژي وارد شده در واحد سطح پوست
در هر پالس ميباشد.
تداخل نورليزر و بافت:
نور ليزر موقعي كه با بافت تداخل ميكند مي تواند انعكاس يافته ،پراكنده شده ،انتقال يافته و يا جذب
شود .اثر مهم درماني ليزر “ جذب“ مي باشد .مولكول جذاب در بافت كه مثال در پوست ميتواند
هموگلوبين ،مالنين ،كالژن يا آب باشد را“كروموفور“ مينامند .بطور كلي با افزايش طول موج ،نفوذ اشعه به
داخل پوست نيز افزايش مي يابد.
نتيجه تداخل نور ليزر و بافت را مي توان به  4گروه تقسيم كرد :فتوترمال ،فتوشيميايي ،فتوابليشن و فتو
ديسراپشن .مهمترين تداخل در درماتولوژي ،فتوترمال مي باشد .تداخل فتوشيميايي در فتوديناميك تراپي
كاربرد پيدا ميكند .ليزر اگزايمر اثراتش در درمان جراحي عيوب انكساري قرنيه از طريق فتوابليشن ميباشد.
مكانيزم فتوديسراپشن در درمان سنگهاي ادراري و كاتاراكت استفاده مي شود.
فتوترموليز انتخابي:
شايد مهمترين مفهومي كه تا به حال در سير تكاملي ليزر در درماتولوژي مطرح شده است همين مبحث
فتوترموليز انتخابي ميباشد كه براي اولين بار توسط راكس اندرسون وجان پاريش در سال 9113مطرح شد
كه به صورت يك مقاله در مجله ساينس منتشر گرديد وبعد ازآن بود كه راه براي ليزرهاي اختصاصي در
درمان ضايعات پيگمانته ،عروقي و خالكوبي ها باز شد .اين واژه به معناي تخريب گرمايي يك ناحيه
مشخص از بافت (كروموفور يا بافت هدف ) به دليل جذب انتخابي نور ليزر در آن ناحيه مي باشد كه بسيار
اختصاصي عمل مي كند؛ بدين معني كه نور ليزر فقط در محلي انرژي گرمايي ايجاد مي كند كه جذب
شود .يعني با انتخاب مناسب ترين طول موج براي ساختمانهاي كروموفوريك انتخابي (هدف) مي توان
انتظار داشت كه نور ليزر نفوذ كرده و خود را به هدف انتخابي برساند ودرآن تغييرات فتوترمال ايجاد
نمايد .بعنوان مثال اكسي هموگلوبين نور مرئي را جذب مي كند كه پيك جذب آن در طول موج هاي
خاص يعني  942 ،491و  911نانومتر مي باشد منتهي براي اثرات درماني كه منجر به تخريب عروق در

ضايعه مورد نظر گردد نياز به نفوذ بيشتر ودر نتيجه طول موج باالتراست كه همانا طول موج  919نانومتر
مي باشد كه مي تواند در اين بافت توليد گرما نمايد .بعد از توليد گرما از طريق تابش ويا هدايت به اطراف
پخش مي شود .دماي نهايي بافت هدف ،نتيجه برآيند ميان گرم شدن فعال بافت و خنك شدن غير فعال
آن مي باشد.هر چه انرژي با سرعت بيشتري از خنك شدن در بافت هدف تجمع يابد ،تخريب بافت هدف
انتخابي تر خواهد بود .وجود سه عامل اصلي براي دستيابي به فتوترموليز انتخابي الزامي است:
 -9طول موج مناسب كه بتواند به بافت هدف برسد وبه طور انتخابي در آن جذب شود مثال  919نانومتر
براي ضايعات عروقي و  199نانومتر براي ضايعات پيگمانته.
 -2زمان تابش نور ليزر مساوي يا كمتر از زمان مورد نياز براي خنك شدن بافت باشد.
-3فلوئنس دستگاه ليزر به مقدار مناسب باشد تا بتواند درجه حرارت بافت هدف را تا حد تخريب باال
برود .وقتي اين معيارها فراهم باشد آسيب انتخابي در هزاران هدف مييكروسكوپيك اتفاق مي افتد،بدون
اينكه نياز باشد تك تك آنها مورد هدف ليزر قرار گيرند.اين اثر ليزر مشابه افسانه گلوله هاي جادويي يا
 Magic Bulletاست كه فقط هدف مورد نظر را تعقيب مي كنند درست مثل فيلم هاي كارتون كه تا
گلوله به هدف نخورد دست بردار نيست.
 :)TRT ( Thermal Relaxation Timeزمان مورد نياز براي خنك شدن بافت
عبارتست از مدت زماني كه در طي آن بافتي كه به دليل جذب نور ليزر گرم شده است %91 ،از انرژي
گرمايي خود را بدون آنكه باعث آسيب گرمايي بافتهاي اطراف شود از دست بدهد .به زبان سادهTRT
نشان دهندة مدت زمان الزم براي خنك شدن بافتي مي باشد كه مورد هدف ليزر قرار گرفته است .اين
رابطة بين مدت زمان تابش ليزر و  TRTا ست كه تجمع گرما دركانون بافت هدف ودر نتيجةميزان
آسيب گرمايي بافتهاي غير هدف اطراف راتعيين مي كند .هر گاه زمان تابش ليزر مساوي ويا كمتر از
 TRTباشد حداكثر تجمع گرمايي دربافت هدف اتفاق مي افتد .بافت هدف به روشهاي مختلفي از جمله
تابش وهدايت خنك مي گرددكه دراين بين روش هدايتي روش غالب خنك شدن بافتهاي هدف درپوست
ميباشد.بديهي است كه سرد شدن اشياء به اندازه آنها بستگي دارد يعني اشياء كوچكتر سريعتر ازاشياء
بزرگتر خنك مي شوند ،بنابراين  TRTبا مجذوراندازه بافت هدف مرتبط است .مثال براي دو بافت هدف از
يك جنس وشكل ،هدفي كه اندازه اش يك سوم ديگري است در يك نهم زمان الزم براي خنك شدن
ديگري ،خنك ميشود .ازاين خصوصيت براي رسانيدن مدت زمان تابش ( پالس) به حد ايده آل الزم براي
فتو ترموليز عروق خوني استفاده مي شود .زمان  TRTدرمويرگها حدود 91ميكروثانيه است ،اين زمان
درمورد وريدها و شريانهاي كوچك درحدود چندصد ميكروثانيه مي باشد و در مورد وريدهاي
بزرگتردربالغين  TRTبه حددههاهزارم ثانيه بالغ مي گردد .با توجه به اينكه اگرزمان پالس اززمان TRT
بافت هدف طوالني ترگردد،بافت هدف به صورت غيرموثرگرم مي شود.براي تخريب عروق خوني بزرگتر،
مانند وريدهاي بزرگ موجود درخال لكه شرابي بالغين مي توان زمان پالس را طوري انتخاب نمودكه از
 TRTوريدهاي بزرگ كمتر و از  TRTمويرگها و شريانها و وريدهاي كوچك بيشتر باشد .ازطرف ديگر
 TRTبه شكل ،ميزان انعكاس ناشي ازسطح و حجم بافت هدف بستگي دارد .براي بافت هدف با ضخامت
وجنس يكسان ،بافت كروي سريعتراز بافت استوانه اي و بافت استوانه اي سريعترازبافت صفحه اي خنك

مي شود و براي هرسه اين اشكال بافت مشابهي درپوست وجود دارد .براي مثال مالنوزومها بيضوي شكلند،
عروق استوانه اي و اليه هاي بافتي صفحه اي شكل هستند.براي اكثربافتهاي هدف يك روش ساده براي
محاسبه  TRTوجوددارد TRT :برحسب ثانيه مساوي است با مجذور قطر هدف برحسب ميلي متر.
بنابراين يك مالنوزوم به قطر  1/9ميكرومتر در مدت زمان معادل  291نانوثانيه خنك مي شود،در حاليكه
يك رگ به قطر 1/9ميلي متر در مدت زمان  91ميلي ثانيه خنك مي گر

فصل  -2مروري بر تاريخچه ليزر در آغاز هزاره سوم و قرن بيست ويكم
مقدمه
در  ، Theodore Maiman ،9199اولين مخترع سيستم ليزر كريستالي ياقوتي ،كاربردهاي احتمالي اين
تكنولوژي جديد و هيجانانگيز را بيان كرد .مطبوعات معروف از اختراع او به گرمي استقبال كردند و ليزر را
به عنوان درمان كامل كانسر و جايگزين خوبي براي چاقوهاي قديمي جراحي شناختند Maiman .روياي
آيندهاي با جراحي بدون خونريزي و حذف انتخابي تومورها بدون اثر روي بافتهاي اطراف را ميديد و حتي
تصور ميكرد كه روزي ميتوان از ليزر براي تخريب ژنهاي خاص استفاده كرد .هر چند كه تمام تفكرات
 Maimanبه حقيقت نپيوست ،اما اختراع او باعث اعجاب همگان و الهامبخش بسياري از دانشمندان
گرديد .درمان با ليزر يكي از زمينههاي در حال رشد سريع در تكنولوژي پزشكي است .اين خالصه كوتاه از
تاريخچه ليزر ،مبدا و تكامل ليزرهاي مورد استفاده در درماتولوژي را با تأكيد بيشتر بر دهه اخير و آغاز
هزاره سوم و قرن بيست و يكم مورد بررسي قرار ميدهد.

ليزرها در قبل از سال ( 2222قرن بيستم)
نظريه جديد و جالب “نيلز بور” در مورد ساختار اتم ،يك زير ساخت مهم براي فيزيك كوآنتوم ايجاد كرد.
طبق نظريه بور اتمها در حالتهاي پايداري هستند و در اين زمان تابش انرژي ندارند .وقتي اتم از حالت
برانگيخته به حالت پايدار باز ميگردد ،انرژي را در اندازههاي گسسته يا كوآنتا  quantaپخش ميكند.
براساس اين تئوريها ،آلبرت انيشتين نظريه تقويت انرژي تابشي تحريكشده را به عنوان قسمتي از تئوري
كوآنتوم خود در سال  9191منتشر كرد .تئوري اينيشتين در سال  9199توسط  Gordonو Townes
به حقيقت پيوست زماني كه آنها وسيلهاي اختراع كردند كه با استفاده از گاز آمونياك به عنوان واسط
نوري ،امواج كوتاه همگرا توليد ميكرد .اين دستگاه پيشرو ابزارهايي بود كه امروزه به نام ليزر ميشناسيم.

اولين ليزر حقيقي در سال  9191توسط  Maimanساخته شد .انرژي ماكروويو توسط كريستال ياقوت
تقويت ميشد تا پرتوي نور قرمزي با طول موج  914 nmتوليد شود.
مدت كوتاهي پس از ليزر ياقوت  ،ليزرهاي جامد ديگري مثل ) (Nd : YAGتوليد شد.
ليزهاي گازي مثل آرگون ،هيلوم ،نئون و  CO2جايگزينهايي براي ميلههاي شيشهاي جامد بودند و
خوشبختانه در اينجا به نام پرافتخار يكي از دانشمندان ايراني يعني پروفسور علي جوان بر مي خوريم كه
اولين كسي بود كه ليزرهاي گازي را ابداع كرد و باعث اعتالي نام ايران و ايراني در زمينه علم ليزر شد.
اولين استفاده پزشكي ليزر در چشمپزشكي بود (براي ترميم شبكيه در درمان دكولمان رتين ) شهرت
ليزر در درمان بيماريهاي پوستي مديون فعاليتهاي دكتر  ) Leon Goldmanرئيس بخش پوست
دانشگاه ( Cincinnatiميباشد .دكتر  Goldmanاولين پزشكي بود كه از خصوصيات ليزر ياقوت در
درمان خالكوبي استفاده كرد .نتيجهاي كه وي در سال  9199منتشر كرد تنها اولين مقاله از سري مقاالت
او در مورد استفاده از ليزر در درمان بيماريهاي پوست بود .از دكتر  Goldmanدر بسياري از كميتههاي
درماتولوژي به عنوان «پدر ليزر در پزشكي و جراحي» ياد ميشود.
همانطور كه در همه تكنولوژيها ديده ميشود  ،پزشكاني كه از اولين ليزرها استفاده ميكردند با مشكالت
زيادي مواجه شدند .ليزرهاي اوليه مثل آرگون و  CO2يك پرتوي نور پيوسته تابش ميكردند كه اگر چه
در تخريب هدف موثر بود اما بافت سالم اطراف را نيز براي مدت طوالني در معرض قرار مي داد .نتيجه اين
تخريب همراه درجات باال و غير قابل قبول اسكار هيپرتروفيك و پيگمانتاسيون بود.
در جهت كاهش ميزان تخريب ناخواسته گرمايي ،امواج پيوسته ليزر بعداً با استفاده از يك ديافراگم
مكانيكال جهت قطع پرتو نور ،بصورت پالس شدند .ليزرهاي به ظاهر پيوسته شامل پتاسيم ،تيتانيل فسفات
( ، )932 nmبخار مس (  ، )991nmبروميد مس ( ،)911 nmكريپتون ( )991 nmو ليزرهاي رنگي
تنظيمپذير ( 911 nmو  )919 nmبودند .از اين ليزرهاي به ظاهر پيوسته ميتوان در كنار وسايل
اسكنينگ روباتيك كه پالس هاي نور را به طور موقت از هم جدا ميكنند جهت به حداقل رساندن
آسيبهاي بافتي ناخواسته استفاده شود.

ليزري با رنگ متفاوت  :ليزرهاي زرد رنگ
بسياري از استفادههاي اوليه ليزر در درماتولوژي بر درمان ضايعات عروقي مثل خال عروقي Port wine
 stainمتمركز بود .ليزرهاي آرگون پيوسته اوليه ( 994 nmيا  )411يك نور سبز -آبي تابش ميكرد كه
جهت درمان ضايعات عروقي مورد استفاده قرار ميگرفت ولي به طور مطلوب اكسيهموگلوبين را هدف قرار
نميداد و همچنين به ميزان زيادي توسط مالنين جذب ميشد .اين عدم اختصاصي بودن هدف سبب اثر
ضعيف و يك اثر جانبي مضر شامل هيپوپيگمانتاسيون و اسكار ميشد.
شناخت محدوديتهاي ليزر آرگون سبب توليد ليزرهاي نور زرد شد كه به پيك جذبي اكسيهموگلوبين
نزديكتر بودند .اولين ليزرهاي نورد زرد ،ليزرهاي تنظيمپذير پر شده با آرگون بودند كه در سال  9119از
رنگهاي ارگانيكي استفاده ميكردند كه براي توليد طولموجهاي مختلف نور به ويژه  919يا 911 nm
قابل تنظيم بود .از ليزرهاي رنگي تنظيمپذير ميشد هم به عنوان امواج پيوسته و هم ديافراگمدار جهت
توليد پالسهاي نور زرد استفاده كرد.

ليزر رنگي  PDLو تئوري فتوترموليز انتخابي
با استفاده همزمان از ليزر  PDLدر اوايل دهه  9111بود كه  Parrish , Andersonتوانستند تئوري
فتوترموليز انتخابي را كه جراحي پوستي ليزر را متحول كرد پيشرفت دهند.
 Parrish , Andersonدريافتند كه تخريب گرمايي بافتهاي سالم اطراف نتيجه تماس طوالنيمدت با
انرژي ليزر است .با انتخاب طولموجهاي اختصاصي براي كروموفور هدف و انتقال اين انرژي با سرعتي كه
از زمان استراحت كروموفور تجاوز نكند از آسيب گرمايي به ساختمانهاي مجاور جلوگيري ميشود .اگر
شدت انرژي جهت تخريب كروموفور در اين زمان كوتاه كافي باشد ،تخريب درماني به حداكثر رسيده در
حاليكه آسيب گرمايي بافتهاي اطراف به حداقل ميرسد.

 PDLدر آزمايشگاه  Harvard's Wellmanتوسط دكتر  Andersonو دكتر  Parrishدر اوايل دهه
 9111توليد شد .تفاوت اصلي در اين ليزر ،انتقال نور زرد در پالسهاي بسيار كوتاه در حد ميكروثانيه بود.
توانايي  PDLدر تخريب اهداف عروقي بسيار اختصاصي بود در حاليكه آسيب ساختمانهاي مجاور به
حداقل رسيده بود كه  PDLرا درمان مناسبي براي آسيبهاي عروقي در بچهها و اطفال كردهبودPDL .
در ابتدا براي توليد نور زرد با طولموج  911 nmايجاد شد ،ولي بعد براي تخريب هدفهاي عمقيتر با
افزايش طولموج به  919 nmو افزايش مدت پالس از  391به  491ميكروثانيه اصالح شد.
در كنار  ،PDLليزر بخار مس ( )911 nmبراي درمان انتخابي ضايعات عروقي استفاده ميشد .اين ليزر
نيز گروهي از امواج سبز با طولموج  991 nmرا كه توسط مالنين جذب ميشود تابش ميكرد و در درمان
ضايعات پيگمانته از آن استفاده شد .اين امر موجب شد كه ضايعات بيشتري توسط اين وسيله درمان شود.

مدت پالسهاي بسيار کوتاه  :ليزرهاي )Q-switched (QS

در زمان كوتاهي پس از توليد ليزرهاي درماني ،آزمايشاتي جهت كاهش مدت تماس با ليزر از ميليثانيه به
نانوثانيه انجام شد .اين تكنيك كه ) Q-switched (QSناميده ميشد پالس را كوتاه و پيك انرژي را از
طريق استفاده از ديافراگم الكتريكي نوري افزايش داد .اين امر امكان ذخيره و متعاقباً آزادسازي انرژي در
حد گيگاوات را امكانپذير ميكرد.
اولين ليزر  QSيك ليزر ياقوتي اصالحشده بود كه توسط دكتر  Goldmanدر سال  9191براي برداشتن
خالكوبيها استفاده شد .ليزر ياقوتي  QSيك پرتو نور قرمز رنگ با طولموج  914 nmكه بخوبي توسط
مالنين جذب ميشد تابش ميكرد ،لذا جهت درمان ضايعات پيگمانته از آن استفاده شد .اگر چه ليزر
ياقوتي  QSدر درمان خالكوبي ايمن و كارآمد بود اما  FDAاين روش درماني را تا  22سال بعد يعني

 9111تاييد نكرد .در دهه  9111پيشگاماني مثل  Reidو همكارانش سبب ايجاد عالقه مجدد به روش
 QSشدند.
ليزر  QS Nd: YAGمجوز  FDAرا به عنوان درمان خالكوبي در سال  9119دريافت كرد.
عالوه بر طولموج  9194 nmكه به وسيله عبور نور از كريستال نوري ايجاد شده بود امكان نصف كردن
طولموج از  9194به  932 nmو دو برابر كردن فركانس جهت توليد پرتو نور سبز كه براي درمان ضايعات
پيگمانته سطحي استفاده ميشد ،وجودداشت .متعاقباً ،ليزر  Q-Switch alexandriteبراي درمان
خالكوبي و ضايعات پيگمانته عمقيتر استفاده شد زيرا نور قرمز توليد شده نفوذ بيشتري به درون درم
داشت .طولموجهاي بلندتر كالً سبب آسيب كمتري در مالنين اپيدرم مي شدند و لذا ريسك تغيير
پيگماني ثانويه را كاهش ميدادند.

ليزرهاي :ablative
ليزر  )91911 nm( CO2در سال  9194توسط  Patelو همكاران توليد شد كه از انرژي مادون قرمز كه
بخوبي توسط آب اپيدرم جذب ميشد استفاده ميكرد .وقتي  CO2به عنوان يك پرتو متمركز استفاده
ميشد به عنوان يك چاقوي جراحي بدون خونريزي جهت برداشتن انواع ضايعات درمال و اپيدرمال كاربرد
داشت .اولين گزارش از استفاده  CO2روي غشاهاي مخاطي براي درمان شيليت اكتينيك در سال 9119
منتشر شد.
 4سال بعد ليزر  CO2جهت برداشتن آسيبهاي اكتينيك صورت استفاده شد .ليزرهاي  CO2با پالس
انرژي باال در اوايل دهه  9111به عنوان يك وسيله موثر در تبخير اپيدرم بدون آسيب گرمايي درم زيرين
معرفي شدند.
ليزرهاي  CO2اولتراپالس در سال  9119مجوز  FDAرا جهت بازسازي پوست دريافت كردند و به طور
گستردهتري براي درمان آسيبهاي اكتينيك و چين و چروك در سالهاي بعدي مورد استفاده قرار

گرفتند .تبخير سطحي اپتليوم آسيبديده را حذف كرده و گرم شدن درم زيرين سبب كوتاه شدن
دستههاي كالژن و سفت شدن پوست ميشود .ليزر  )2141 nm( Erbium(Er) : YAGبا فاصله
كوتاهي در سال  9119توليد شد .طولموج كمتر سبب تبخير سطحي بيشتر و آسيب گرمايي زيرين كمتر
ميشد كه نتيجه آن بهبود سريعتر ولي نتايج چشمگير كمتر در مقايسه با ليزر  CO2اولترا پالس بود .با
استفاده از ليزر  CO2و ليزر  Er:YAGتكنيكهاي تركيبي ايجاد شد كه آسيبهاي گرمايي غير
اختصاصي را كاهش مي داد .ليزرهاي تركيبي  Er : YAGو  CO2به دنبال فوايد هر دو روش بودند.
 Goldmanو همكاران از سيستم  Derma-Kبراي بازسازي گردن و صورت استفاده كردند كه بهبودي
چشمگيري در پوستهاي  photoagedايجاد كرد .ليزرهاي  ablativeدر دهه  11و  11شهرت زيادي به
دست آورد اما زمان بهبودي طوالني و ريسك باالي اسكار و پيگمانتاسيون مانع بزرگي در پذيرش اين روش
به وسيله بيمار بود.

برداشتن مو با ليزر
برداشتن مو با ليزر اولين بار در اواخر دهه  11و اوايل دهه  11در زمينههاي افتالمولوژي ،اتوالرنگولوژي و
ارولوژي براي درمان  trichiasisو اپيالسيون بافتهاي پيوندي حاوي مو استفاده شد .هدف ليزرهاي از
بين برنده مو مالنين موجود در شفت مو ،اپيتليوم فوليكوالر و ماتريكس بود .مدت پالسي كه طوالنيتر از
زمان استراحت گرمايي تنه مو بود سبب ميشد كه گرما از هدف پيگمانته منتشر شده و به تمام واحد
فوليكوالر صدمه گرمايي بزند .ليزرهايي با طولموجهاي  914 nmو باالتر در منحني جذب نوري مالنين،
با مدت پالس بيشتر و وسايل سردكننده ديناميك اصالح شدند تا امكان جذب انرژي به مالنينهاي
عمقيتر را بدهد در حاليكه مالنين اپيدرمال جذبي نداشته باشد.
اولين تالشها براي از بين بردن موها ناموفق بود ،زيرا انرژي ليزر به سرعت شفت پيگمانته مو را تخريب
ميكرد بدون اينكه زمان كافي براي آسيب گرمايي منتشر سلولهاي بنيادي مو وجود داشته باشد .ليزر

 QS Nd : YAGاولين ليزري بود كه به صورت اختصاصي براي از بين بردن موها در  9111در اياالت
متحده به فروش رسيد .براي استفاده از ليزر  QS Nd : YAGبراي فتواپيالسيون ،الزم بود كه يك
كروموفور اگزوژن به صورت يك محلول كربندار موضعي كه امكان نفوذ به فوليكول مو را داشته قبل از
تماس با ليزر مورد استفاده قرار گيرد .در سال  Goldberg ،9111و همكاران از اين تكنيك به همراه ليزر
 QS Nd: YAGبا پالسهاي بسيار كوتاه براي كاهش چشمگير رشد مو استفاده كردند .به خاطر ماهيت
بسيار كوتاه پالسها ،ليزر  QS Nd: YAGقادر به تخريب تمام واحد فوليكوالر نبود ،و مناطق درمان شده
بعد از  9ماه رشد مجدد چشمگيري داشتند .اولين مطالعه كنترلي با استفاده از ليزر ياقوتي انجام شد.
اگر چه كاهش مو بالفاصله بعد از انجام ليزر بدست آمد ،رشد مجدد مو در يك پيگيري سه ماه ديده شد .با
استفاده از ليزرهاي ياقوتي متفاوت ،مدت پالسهاي طوالنيتر توسط محققان متعدد بررسي شد ولي
هيچكدام اثرات طوالنيمدت نداشتند .بخاطر ريسك هيپوپيگمانتاسيون استفاده از ليزر ياقوت محدود به
پوستهاي روشن شد.
نسل بعدي ليزرهاي برداشت مو ،ليزر  alexandriteبا طولموج  199nmبود .در سال  Finkel ،9111و
همكاران نتايج آزمايشات خود را روي اين ليزر منتشر كردند كه شامل كاهش مو تا  %11بعد از  3ماه در
طول  9جلسه درماني بود .دو سال بعد McDanial ،و همكاران يك كاهش رشد موي چشمگير كه تا 9
ماه دوام داشت بعد از فقط يك جلسه درماني با ليزر  alexandriteبا پالس طوالني به دست آوردند .به
خاطر طولموجهاي طوالنيتر و نفوذ عمقيتر اين ليزر به درم ،نسبت به ليزر ياقوت براي استفاده در
پوستهاي تيره ايمنتر بود.
در سال  Dierickx ،9111و همكاران تأثير ليزر ديود با طولموج  111 nmرا در فتواپيالسيون اعالم
كردند .با استفاده از پالسهايي با پهناي متفاوت ،محققان توانستند به يك تأخير  1ماهه چشمگير در رشد
مجدد مو بعد از  9يا  2جلسه درماني دست يابند .در يك مطالعه آيندهنگر كه در سال  2111منتشر شد،
 Louو همكاران به يك كاهش چشمگير در تعداد موها كه  9ماه بعد از فقط  2جلسه درماني دوام داشت
دست يافتند .سيستمهاي ديود جديد به استفادهكننده اجازه تعيين مدت پالس و رنگ پوست و مو را مي

داد.
ليزرهاي  Nd : YAGبا پالس طوالني ،برخالف انواع  QSقديميشان ،زمان پالس نزديكتري به زمان
استراحت گرمايي فوليكول مو داشتند در حاليكه عمق نفوذ بيشتري نيز داشتند .در سال Bencini ،9111
و همكاران با استفاده از ليزر  Nd: YAGبا پالس طوالني به موفقيت چشمگيري در زمينه اپيالسيون
قسمتهاي مختلف بدن در افرادي با رنگ پوست و موي متفاوت دست يافتند Samady .و Goldberg
يك كاهش  %91رشد مو را سه ماه بعد از تنها يك جلسه درماني با استفاده از ليزر  QS Nd : YAGبا
طول پالس  31ميلي ثانيه نشان دادند.
منابع غير ليزري نور ،با طيف طولموجهايي كه به وسيله يك فيلتر قطع كننده تنظيم ميشوند ،نيز در
فتواپيالسيون مورد بررسي قرار گرفتند .اولين مورد استفاده از تكنولوژي ( IPLنور با پالس شديد) در سال
 9111منتشر شد ،زماني كه  Goldو همكاران از  IPLاستفاده كردند و به يك كاهش موي  %91طي 92
هفته بعد از فقط يك جلسه درماني رسيدند.

تكنولوژي هاي مرتبط با ليزر

فتوديناميك تراپي
اولين استفاده ثبت شده از عوامل حساس كننده به نور در درمان بيماريهاي پوستي در مصر باستان ،هند
و يونان بود كه از گياهان حاوي تركيبات  psoralen-likeبه همراه نورآفتاب براي درمان پسوريازيس و
ويتيليگو استفاده شد .تأثير استفاده باليني از فتوديناميك تراپي ) (PDTدر اوايل قرن بيستم با تالشهاي
يك دانشجوي پزشكي آلماني به نام  Oscar Roabمشخص شد .وي در حاليكه روي تأثير نور
 Paramecium Caudatumمطالعه ميكرد دريافت كه اضافهكردن رنگ نارنجي  acridineقبل از
تماس با نور سبب مرگ سريع ميكروارگانيسم ميشود .استاد وي  ،Herman Von Tappeinerبيان

كرد كه سومين عنصر ضروري براي اين پديده اكسيژن است و واژه فتوديناميك را براي توصيف واكنشهاي
اكسيژن گيرنده از جمله حساسسازي با نور پيشنهاد كرد Von Tappeiner .فعاليتهاي اوليه خود را با
درمان سرطان پوست ،كونديلوماالتا و لوپوس ولگاريس با استفاده از نور مرئي و ائوزين موضعي ادامه داد.
ماده حساس كننده به نور هماتوپورفيرين اولين بار در سال  9193به وسيله  Meyer-Betzاستفاده شد.
او پس از تزريق اين ماده به خود يك فتوتوكسيسته شديد به مدت  2ماه را تجربه كرد .مطالعات بعدي در
زمينه  PDTدر اواسط قرن بيستم با استفاده از طيف نوري وسيع مثل المپهاي گزنون و پروژكتورهاي
داراي فيلتر رنگ قرمز انجام شد .ليزرها امكان انطباق اختصاصيتر طولموج با طيف جذبي مواد
حساسكننده به نور و همچنين انتقال دقيقتر نور را فراهم ميكردند .سيستمهاي فيبراوپتيك امكان انتقال
نور را به تودههاي تومورال غيرقابل دستيابي فراهم ميكردند .از ليزرهاي رنگي تنظيمپذير ( ،)931 nmليزر
بخار طال ( )921 nmو ليزر آرگون ( 411nmو  )994 nmبراي  PDTاستفاده ميشد زيرا طيف آنها
باريك بود (قرمز و سبز-آبي) كه بخوبي با هماتوپورفيرين و فعاليت  Profimerسديم منطبق ميشد.

سرد كردن سطح
در تالش جهت به حداقل رساندن اسكارها و تغييرات پيگماني ناشي از آسيب گرمايي ،دكتر Barbara
 Gilchristدر سال  9112روشي را پيشنهاد كرد كه در آن 2تا  3دقيقه قبل از درمان با ليزر آرگون Port
 wine stainرا با تكههاي يخ سرد ميكردند Gilchrist .بيان كرد كه كراتينوسيتها و فيبروبالستها از
اثرات گرمايي غيراختصاصي ليزر در امان ميمانند .اين تالشهاي اوليه جهت سرد كردن بافت قبل از عمل
سپس با وسايل سرد كننده تماسي در نوك ليزر يا سرد كنندههاي ديناميك كه از اسپريهاي كرايوژن
استفاده ميكردند جايگزين شدند .تكامل سرد كنندههاي ديناميك امكان استفاده ايمنتر از شدتهاي
بيشتر انرژي خصوصاً در پوستهاي پيگمانته را فراهم كرد .سيستمهاي سرد كننده كرايوژن مقدار كمي از
تترافلوئورواتان يا مواد مشابه را چند ميليثانيه قبل از پالس ليزر روي پوست ميپاشيدند .كرايوژن تبخير
ميشد و سطح پوست را تا  9درجه سانتيگراد و اليه بازال را تا  91-22درجه سانتيگراد سرد ميكرد.

سرد كردن تماسي پوست به وسيله يك پنجره ياقوتي سرد كه به دستگاه ليزر متصل است ايجاد ميشود.
پنجره ياقوتي سرد عموماً در ليزرهاي برداشت مو استفاده ميشود .چون اين پنجره سرد در تماس با پوست
است ،ميتواند ضايعاتي را كه در طول درمان ايجاد شده بخود جمع كند و لذا ميزان نور ليزري كه به بيمار
ميرسد كاهش مييابد .ميزان اين ضايعات ممكن است زياد بوده و نياز به وقفههاي متعدد در طول درمان
براي تميز كردن پنجره باشد .استفاده از ژلهاي سرد كننده همراه با سرد كنندههاي تماسي ميتواند
ضايعات جمع شده را به حداقل رسانده و حركت وسيله را روي محل درمان آسانتر كند.

به روز کردن ليزرها (ليزرها در قرن  21و هزاره جديد)
در هزاره جديد ،تكنولوژي ليزر در جهت انتقال اختصاصي به هدف خاص و به حداقل رساندن عوارض
ناخواسته پيشرفت كردهاست .تحقيقات اخير در درمان با ليزر نشان دادند كه طولموجهاي بلندتر همراه با
مدت پالسهاي طوالنيتر ميتوانند به هدفهاي عمقيتر دست يافته و عوارض كمتري ايجاد كنند .اين
روش به ويژه در مورد ليزرهاي عروقي كه براي هدفهاي عروقي بزرگتر و ايجاد پورپوراي كمتر طراحي
شدهاند صدق ميكند .در قرن اخير همچنين شاهد تالش در جهت جوان سازي پوست با نور بدون از كار
افتادگي و بستري كردن بيمار بودهاست كه سبب ظهور ليزرهاي  non-ablativeمتمركز روي بازسازي
پوست شد .استفاده از مواد حساس كننده به نور براي افزايش تأثير و اختصاصي كردن ليزرها ،نتايج حاصل
از درمان بيماري هاي اكتينيك ،آكنه و جوان سازي با نور را به طور چشمگيري بهبود بخشيد .افزايش
جايگزينهاي ليزر و منابع نوري غيرليزري اخيراً وارد صحنه پزشكي شدند.

ليزرهاي عروقي و مدت پالس هاي طوالني تر
پورپورا در نتيجه خونريزي از عروق خوني تروماتيزه شدهاي كه محتوياتشان در اثر انرژي گرمايي كامالً
منعقد نشدهاست ايجاد ميشود .مدت پالسهاي كوتاه ممكن است سبب ايجاد يك منطقه با دماي باال در

ديواره رگي كه تحت تابش قرار گرفته است شود كه امكان نشت خون از اين شكاف وجود دارد .مدت
پالسهاي طوالنيتر محتويات رگ خوني را آهستهتر گرم ميكنند لذا به انرژي گرمايي امكان ميدهد كه
ديواره رگ را به طور يكنواخت در طول آن تخريب كند و سبب ايجاد كوآگوالسيون و ترومبوز رگها شده
از خونريزي جلوگيري شود.
PDLهاي اوليه با مدت پالسهاي  491نانوثانيه عمدتاً سبب ايجاد پورپورا طي درمان ميشدند .ليزرهاي
رنگي پالسدار بعدي با مدت  9/9ميليثانيه يا بيشتر امكان درمان تالنژكتازيهاي بزرگتر در صورت و پاها
را با پورپوراي كمتر ميدادند .در شروع هزاره سوم ،ايجاد ليزرهاي رنگي با پالس طوالني مثل  V beamبا
مدت پالس حداكثر  41ميليثانيه امكان درمان تالنژكتازيهاي كوچك در صورت بدون ايجاد پورپورا را
فراهم كردند .ليزرهاي رنگي با پالس طوالني به دليل عدم ايجاد پورپوراي ثانويه از لحاظ زيبايي نسبت به
انواع قبلي بيشتر مورد پذيرش قرار گرفتند و تقاضاي بيماران براي درمان با اين روش افزايش پيدا كرد .يك
وسيله سردكننده ديناميك كه بعداً به اين ليزر اضافه شد آسيب اپيدرمال و هيپرپيگمانتاسيون ثانويه را به
حداقل رساند .اين وسيله همچنين امكان استفاده از شدت انرژي باالتر بدون عوارض جانبي را فراهم
ميكرد.
عروق رتيكوالر پا در جراحي با ليزر به دليل مشكالت زيبايي شايعي كه در درمان آنها وجود دارد «جام
مقدس» ناميده ميشوند .تالشهاي اوليه دكتر  Goldmanدر استفاده از ليزرهاي  ، CO2آرگون  ،آرگون
رنگي ، Nd : YAG ،بخار جيوه و پتاسيم -تيتانيل -فسفات ) (KTPبه دليل ناكارآمدي و شيوع باالي
اسكار بينتيجه بود .طولموجهاي طوالنيتر با قدرت نفوذ بيشتر و مدت پالسهاي طوالنيتر براي
دستيابي به اهداف عروقي بزرگتر موفقتر بودند.
در سال  Mc Daniel ،9111و همكاران كاهش چشمگير در وريدهاي پا با استفاده از ليزر alexandrite
با پالس طوالني ( )199 nmبا مدت پالس  9ثانيه spot size

 91 mmرا نشان دادند Lou .و

 Kauvarتوانستند به نتايج بهتري با افزايش  fluenceدر ليزر  alexandriteبا پالس طوالني و استفاده

از افشانه كرايوژن دست يابند كه امكان به كارگيري مقادير زياد  fluencesبدون تغيير پيگماني چشمگير
را فراهم كرد.
اگر چه وسايل سردكننده امكان حفاظت از اپيدرم را فراهم ميكردند ولي تغييرات پيگماني و التهاب
بزرگترين موانع جهت استفاده از ليزر  alexandriteبا پالس طوالني در درمان وريدهاي پا بودند.
در سال  Weiss ،9111اولين مقاله را در مورد ليزر  Nd: YAGبا پالس طوالني در درمان وريدهاي پا
منتشر كرد كه شامل پيشرفت 19درصدي طي  3ماه پيگيري بعد از يك جلسه درمان بود .بعداً Sadick
اين تكنيك را با افزايش تعداد جلسات درماني با اين ليزر تا سقف  3جلسه با فواصل  9هفتهاي بهبود
بخشيد كه نتيجه آن كاهش دائمي تالنژكتازي پا  9و  92هفته بعد از درمان بود Omura .و همكاران
نشان دادند كه نتايج عالي از همراهي يك جلسه درمان با ليزر  Nd : YAGبا پالس طوالني و يك وسيله
سردكننده تماسي حاصل ميشود .در سال  Sadick ، 2113نشان داد كه با تغيير پارامترهايي مثل spot
 fluence ،sizeو مدت پالس ليزر  Nd : YAGبا طولموج طوالني ميتواند تالنژكتازيهاي قرمز
كوچك و ونولكتازيهاي آبي بزرگتر و وريدهاي رتيكوالر را درمان كند .يكي از عوارض شايع ليزر ND :
 YAGبا پالس طوالني درد است كه استفاده از بيحسكنندههاي موضعي اين درمان را براي بيمار قابل
تحملتر ميكند .يكي از اين كرمها ،مخلوط ليدوكائين و پريلوكائين است كه مجوز  FDAرا در سال
 9112دريافت كرد.

بازسازي  nonablativeپوست
استفاده از ليزرهاي  ablativeمثل  CO2و  Er : YAGاگر چه در درمان چين و چروكها و آسيبهاي
ن ور مؤثر بود ،شهرت خود را بخاطر زمان بهبودي طوالني از دست داد .جراحان ليزر همواره به دنبال راهي
براي بازسازي پوست بدون آسيب اپيدرمال يا داپيتلياليزاسيون بودهاند .در طول  9سال گذشته موجي از
عالقه نسبت به بازسازي  nonablativeبا استفاده از ليزر در درمان پوستهاي  photoagedايجاد

شدهاست .اولين استفاده از تكنولوژي ليزر  nonablativeدر بازسازي پوست توسط Mc Meekin ,
 Alsterدر سال  9119منتشر شد.
محققان با استفاده از ليزر  PDLاسكار اكنه را به طرز چشمگيري در  22بيمار بهبود بخشيدند .مطالعات
اوليه با  PDLيك منطقه  Grenzاز كالژن جديد را در درم پاپيلر بعد از يك جلسه درمان نشان دادند.
اين تغييرات مختص  PDLنيستند و پس از درمان با انواع مختلف ليزر با طولموجهاي مختلف مثل
پتاسيم -تيتانيل -فسفات و  Nd: YAGنيز مشاهده ميشوند.
نسل جديد ليزرهايي كه  ablativeناميده ميشوند درم را هدف قرار داده و با عبور از اپيدرم يك زخم
درمال ايجاد ميكنند كه سبب رسوب كالژن جديد ميشود .نئوژنز كالژن به نظر ميآمد نتيجه گرم شدن
درم به ميزان  99تا 99درجه سانتيگراد باشد كه سبب تحريك فيبروبالستها براي توليد كالژن جديد كه
در دستههاي افقي در درم پاپيلر قرار ميگيرد ميشود .متناوباً ،آسيب گرمايي سلولهاي اندوتليال عروق
سبب آزادسازي مدياتورهايي ميشود كه فيبروبالستها را جهت توليد كالژن تحريك ميكنند .اگر چه
اپيدرم آسيب نميبيند ،از نظر بافتشناسي استفاده از ليزرهاي  non-ablativeسبب افزايش ضخامت
اليه اسپينوزا ميشود.
اولين ليزري كه منحصراً براي بازسازي  non-ablativeپوست توليد شد ليزر  9321nm Nd: YAGدر
سال  9111بود  .كاهش چشمگيري در ميزان چين و چروكها همراه با اسكار و تغييرات پيگماني اندك
توسط  kellyو همكاران در سال  9111گزارش شد كه در سال  2111توسط  Goldbergتأييد شد .اين
نتايج در مطالعات بعدي به دست نيامد Menaker .و همكاران متوجه بهبودي اندك و عوارض شديد
شامل اسكارهاي فرورفته و هيپرپيگمانتاسيون در  91بيمار با چين و چروكهاي چشمي شدند .هنوز زمان
زيادي براي تعيين پارامترهاي مطلوب براي بازسازي  non- ablativeپوست به عنوان يك روش
اميدبخش الزم است .همچنين پيگيريهاي طوالنيمدت براي تعيين نتايج احتمالي افزايش رسوب كالژن
نياز است.

 2ليزر مادون قرمز ديگر نيز براي استفاده در بازسازي  non- ablativeپوست ايجاد شدند كه شامل ليزر
 9941 nm Er: glassدر سال 2111و ليزر ديود با طولموج  9491 nmدو سال بعد بودند.
طولموجهاي بلندتر اين دو ليزر نشان ميدادند كه آنها در بيماران با پوست تيرهتر ايمنتر هستند .اين
طولموجها قابليت نفوذ به عمق غدد سباسه را داشتند لذا امكان استفاده موفقيتآميز از آنها در درمان
آكنهولگاريس و هيپرپالزي سباسه وجود داشت .ليزر  9941 nm Er: glassهمچنين در بازسازيnon-
 ablativeمفيد بود.
فتوترموليزانكساري كه مجوز  FDAرا براي بازسازي پوست در سال  2114كسب كرد ،يك روش جديد
براي جوانسازي پوست است .ليزر مادون قرمز مياني سبب ايجاد ستونهايي ميكروسكوپي متعدد از
آسيب گرمايي كه به درم انتشار مييافت به نام مناطق ميكروترمال ميشد .ديامتر و عمق مناطق
ميكروترمال به ميزان انرژي انتقالي بستگي دارد .دانسيته اين مناطق ميكروترمال متنوع است و هر منطقه
به وسيله بخشي از اپيدرم سالم پوشيده شده كه سبب بهبودي سريع ميشود .در نتيجه ،منطقه تحت
درمان توسط مناطق ميكروترمال پر ميشود كه فاز ترميم زخم با رژنراسيون اپيدرم و بازسازي كالژن درم
شروع ميشود مشابه آنچه در روشهاي  ablativeقديمي ديده ميشد ولي بدون زخمهاي اپيدرمال .در
جوالي  Fraxel 2119در درمان مالسما مورد تأييد قرار گرفت.

ليزر و PDT
زيگما آمينو لولينيك اسيد موضعي) (ALAدر اوايل دهه  11معرفي شد و همراه با منابع نور همگرا و
غيرهمگرا در طيفهاي آبي و قرمز استفاده ميشد .در سال  ALA ،9111موضعي همراه با نور قرمز
غيرهمگرا كه از يك پروژكتور مجهز به فيلتر قرمز  911nmتابش ميشد براي درمان كراتوز اكتينيك و
كانسر پوست استفاده شد .منابع متعدد ديگري از نور قرمز نيز به همراه  ALAموضعي مورد استفاده قرار
ميگرفتند كه شامل تنگستن ،گزنون و هالوژن بودند .ولي همراه با نور آبي بود كه  ALAموضعي بيشترين

اثر را در درمان آسيبهاي نوري داشت ALA .موضعي همراه با نور آبي غيرهمگرا در سال  9111مجوز
 FDAرا براي درمان كراتوز اكتينك به دست آورد .ليزرهاي نور قرمز مثل بخار مس Nd: YAG ،و يون
آرگون ،با  ALAموضعي با درجه كليرانس متفاوت تركيب شدند.
در سال هاي  2113و  ALA ،2114موضعي همراه با  PDLجهت درمان انواع بيماريهاي اكتينك شامل
كراتوز اكتينك ،شليت اكتينك و  photogingمورد استفاده قرار گرفت .فرم متيله  ALAقدرت نفوذ
بيشتري دارد و همراه با نور قرمز در درمان  BCCو كراتوز اكتينك مورد استفاده قرار ميگيردMetvix .
در اروپا استفاده ميشود اما هنوز مجوز  FDAرا براي استفاده در اياالت متحده دريافت نكردهاست.
 ALAفعالشده به وسيله  PDLو  IPLهمچنين در درمان آكنه التهابي نيز مفيد است .اولين آزمايش در
مورد  ALAهمراه با تماس با طيف وسيعي از نور در درمان آكنهولگاريس در سال  2111به وسيله
 Hongcharuو همكاران منتشر شد .پاكسازي وسيعي در ضايعات آكنه پس از يك جلسه درمان مشاهده
شد كه ميتوانست اثرات طوالني با تكرار درمان داشته باشد .چنين در نظر گرفته ميشد كه اثر  PDTروي
ضايعات آكنه ميتواند ناشي از تركيبي از تأثير گرمايي مستقيم روي غدد سباسه ،فعالشدن پورفيرينهاي
توليد شده با پروپيونيباكتريومآكنس و افزايش  turnoverكراتينوسيتها باشدIPL/ALT PDT .
همچنين در درمان آكنه متوسط تا شديد نيز استفاده ميشود Gold .و همكاران پاكسازي  19/1درصدي
ضايعات التهابي آكنه را  92هفته بعد از يك دوره درماني  4هفتهاي نشان دادند Toub .بهبودي پايدار در
ضايعات آكنه را  99-31دقيقه بعد از تجويز  ALAموضعي و نور آبي پس از آن يا تركيبي از انرژي نوري و
امواجراديويي نشان داد .آينده  PDTبا واسطه  IPLبسيار اميدبخش است ولي نياز به مطالعات بيشتري
دارد.
منابع غيرليزري نور
منابع غيرليزري  IPLطولموجهاي غيرهمگرايي تابش ميكنند كه در گستره نور آبي تا مادونقرمز است.
 IPLدر اواسط دهه  11براي درمان ساختمانهاي عروقي به بازار آمريكا معرفي شد .براي انتخاب
قسمتهايي از طيف كه به بهترين شكل با هدف مطابقت دارد از فيلترهايي استفاده شد( .طولموجهاي

كوتاهتر براي تالنژكتازي سطحي و طولموجهاي طوالنيتر براي عروق عمقيتر پا ،خالهاي عروقي PWSو
همانژيمها) .پالسهاي پشتسرهم با مكثهاي طوالني بين آنها امكان گرماي افزايشي براي عروق عمقيتر
را فراهم ميكرد .عالوه بر درمان اهداف عروقي IPL ،در درمان اهداف پيگمانته مثل ككومك و مو
استفاده ميشد .از  IPLهمچنين به عنوان يك درمان  non ablativeبراي  photoagingبا نام
 photofacialاستفاده ميشود .از  IPLدر تركيب با  ALAدر درمان تحريكي كراتوز آكتنيك و بهبود
اريتم ،ديسپيگمانتاسيون ،چين و چروكهاي كوچك و قوام كلي پوست استفاده ميشود .به اين پروسه
 photodynamic photorejuvenationميگويند .اگر چه سيستمهاي اوليه نياز به مجموعهاي از
متغيرهاي متفاوت داشتند ،طرحهاي بعدي محدودهاي از تنظيمات ثابت را همراه داشتند كه امكان توليد
مجدد و استفاده آسان را فراهم ميكرد.
فتومدوالسيون ديود تابشكننده نور يك درمان جديد غيرليزري است كه آسيب گرمايي در پوست ايجاد
نميكند .نور توسط ملكولهاي سيتوكروم در سلول هدف جذب شده و سبب تحريك براي افزايش توليد
كالژن به وسيله فيبروبالستها ميشود .اين افزايش سنتز كالژن با كاهش فعاليت متالوپروتئيناز ماتريكس
همراه ميشود كه سبب بهبود قوام پوست ميشود .از ديود تابشكننده نور همراه با وسايل غيركاهنده
ميتوان براي كاهش اريتم پس از درمان استفاده كرد .از اين اثر ضدالتهابي ميتوان در درمان درماتيت
آتوپيك و زخمهاي مزمن استفاده كرد .ديود تابشكننده نور در طيف زرد را ميتوان به عنوان منبع جديد
نوري  PDTدر نظر گرفت .ديود تابشكننده نور  Gentle Wavesمجوز  FDAرا در سال 2114
دريافت كرد.
تكنولوژي امواج راديويي از انرژي الكتريكي به جاي انرژي نور براي ايجاد آسيب گرمايي در درم عمقي و
بافت زيرجلدي استفاده ميكند .تكنولوژي امواج راديويي در درمان آكنه و جوانسازي با نور استفاده
ميشود و در سال  2112مجوز  FDAرا دريافت كرد.
استفاده از تركيب تكنولوژيهاي امواج راديويي( )RPو انرژي نوري در جوانسازي با نور ،از بين بردن موها
و در درمان وريدهاي پا ،آكنه و هيپرپالزي سباسه در سال  2112مورد تأييد  FDAقرار گرفت .وقتي

امواج راديويي و نوري با هم استفاده ميشوند اثر سينرژيسم دارند .جزء نوري جهت گرم كردن بافت هدف
استفاده ميشود كه مقاومت الكتريكي آنرا كاهش ميدهد .اين مقاومت كاهشيافته توسط جزء راديويي
براي گرم كردن انتخابي هدف استفاده ميشود .اين همراهي امكان استفاده از سطوح كمتر هر دو نوع
انرژي را فراهم ميكند .لذا عوارض جانبي از جمله تاولها ،سوختگيها و ندولهاي التهابي را به حداقل
ميرساند .ليزر ديود و  9321 nm Nd: YAGهم براي استفاده همراه با امواج راديويي()RPمورد بررسي
قرار گرفتهاند.

بحث و بررسي
پيشرفتهاي زيادي در زمينه ليزر و تكنولوژي نوري در دهه اخير رخ دادهاست .در فوريه  2112دكتر
 R Rox Andersonدر نشت ساالنه آكادمي آمريكايي درماتولوژي در نيواورالئان سخنراني داشت .وي در
خطابه خود به پيشرفتهايي در زمينه جراحي ليزر كه در  2دهه بعد از مطالعات او روي تئوري فتوترموليز
اختصاصي بهدست آمده بود اشاره كرد Theodor Maiman .و  R Rox Andersonآينده تكنولوژي
ليزر را پيشبيني كردند كه شامل هدف قرار دادن سلولهاي چربي ،از بينبردن خالكوبي ،بازسازي پوست
بدون نياز به زمان بهبودي و  PDTبراي درمان آكنه و بدخيميهاي پوست بود .هر چند اين پيشبينيها
به حقيقت پيوست ،ساير پيشبينيها مثل" توموگرافي همگراي نوري براي شناسايي اثرانگشت" براي درك
وفهم كامل نياز به بررسي هاي بيشتري دارد .هر چند بديهي است كه تكنولوژي هاي جديد ليزري نويد
بزرگي براي آينده درماني بيمارهاي پوستي ميدهد(همچنان كه در اواخر قرن گذشته اين درماتولوژيستها
بودند كه با هوش سرشار و ذهن خالق خود و با ابداع جديدترين تكنيكها در ليزر كمك شاياني به پيشرفت
اين علم كردند) ولي براي تكامل اين رشته هنوز راه درازي در پيش داريم.

فصل – 3مسائل ايمني در کاربرد ليزر
مقدمه:
بسياري از انواع ليزر كه در درماتولوژي استفاده ميشوند ميتوانند خطراتي براي بيمار و پزشك ايجاد كنند
در اين فصل انواع اين خطرات ومكانيزم هايي كه ميتوانند اين عوارض رابه حداقل برسانند بحث خواهند
شد.

طبقه بندي ليزرها:
انواع ليزر به  4كالس طبقه بندي ميشوند .اين طبقه بندي بر اساس ميزان انرژي و برون ده هر ليزر مي
باشد و نمايانگر ميزان خطرات هر گروه مي باشد بدين معني كه هرچه كالس ليزر باالتر باشد خطرات آن
بيشتر خواهد بود .در جدول  2-9انواع ليزر كه در درماتولوژي مورد استفاده قرار ميگيرند آمده است
ص1
در اينجا به اختصارخصوصيات هر كالس را توضيح مي دهيم:
كالس – 9سيستم هاي ليزربا قدرت بسيار كم  .هيچ خطري براي بينايي ندارد و ذاتاً ايمن ميباشد.
كالس  – 2ليزرهاي نور مرئي با قدرت كم كه برون ده آنها كمتر از  9ميلي وات مي باشد .رفلكس پلك
زدن معموال ازچشمها محافظت مي كند .وقتي فرد بيش از  9111ثانيه بطور مستقيم در مقابل بيم اين نوع
ليزر قرار گيرد آسيب رسان خواهد بود.
كالس  -3Aليزرهاي با قدرت متوسط .برون ده آنها كمتر از  9ميلي وات ميباشد .رفلكس پلك زدن معموال
ازچشمها محافظت مي كند و در طول موج نور مرئي نيازي به محافظ چشم نيست.
كالس  -3Bليزرهاي با قدرت متوسط كه برون ده آنها كمتر از  911ميلي وات ميباشد .هم ازطريق ديد
مستقيم وهم از طريق انعكاس نور آن ،هم براي چشم وهم پوست خطرزا مي باشند.
كالس  -4ليزر هاي با قدرت باال كه برون ده آنها بيشتر از  911ميلي وات ميباشد .هم ازطريق ديد
مستقيم وهم از طريق انعكاس نور بصورت متمركز ويا منتشر ،هم براي چشم وهم پوست خطرزا مي باشند
كه در واقع خطرناكترين نوع ليزر مي باشند.
( MPEيا حداكثر مجاز تماس با اشعه ليزر) عبارتست از ميزاني از تشعشع ليزر به چشم وپوست بدون
اينكه باعث عارضه درآنها گردد MPE .بستگي به طول موج ،قدرت دستگاه و زمان تابش اشعه دارد.
خطرات وابسته به پرتو در ليزر درماني:

 )1خطرات ليزر براي چشم
آسيبهاي چشمي در صورت استفاده از پوشش هاي محافظ چشمي مناسب،استفاده از يك سيستم و روش
محافظتي مشخص و آموزش مناسب تمامي پرسنل اتاق عمل ليزر،كامال قابل پيشگيري هستند .ليزرهاي
كالس ،3با تابش مستقيم و يا انعكاس از سطوح صيقلي مي توانند به چشم در مدت زمان كوتاهي آسيب
برسانند از آنها هرگز نبايد بدون پوشش محافظتي چشم استفاده كرد .عينكهاي طبي شيشه اي معمولي
چشمها را از طول موج هاي كمتر از  311نانومتر و باالتر از2111نانومتر محافظت مي نمايد .همة

عينكهاي محافظ چشم ميبايستي مارك طول موج و دانسيته اپتيكال براي آن طول موج مشخص را داشته
باشند  .عالوه بر اين ،عينكهاي محافظ چشم بايد داراي محافظهاي طرفي از جنس پلي كربنات براي
ليزر CO2ومواد جاذب مناسب براي طول موج هاي 2111ـ 311نانومتر باشند  .ليزر  CO2با طول
موج  91911نانومترتوسط آب جذب مي شود وبنابراين مي تواند جذب اليه نازكي از اشك روي قر نيه
شده ايجاد آسيب گرمايي فوري ولي گذراي قرينه نمايد .ليزرهاي فيبراپتيك كه طول موج هاي پايين تري
را ساطع مي كنند (مانند آرگون ،ديود )KTP, Nd:YAG, Ruby, Pulsed dye ،ميتوانند از اليه هاي
سطحي ،قرنيه و لنز عبور كنند ودر حين عبور از لنز متمركز شده به قسمتهاي خلفي چشم هدايت شوند
ودر نتيجه آسيب دائمي براي شبكيه ،خصوصا ماكوالي بينايي ايجاد نمايند .از آنجايي كه بسياري از ليزرها
براي ناحيه پري اربيتال مورد استفاده قرار گيرد  ،استفاده از محافظ اربيت بسيار حائز اهميت است .انواع
تجارتي پالستيكي و با رنگهاي تيرةاين نوع محافظ ها گرم مي شود ويا درصدي از نور ليزرها خصوصا
آرگون و  FLPDLرا از خود عبور مي ميدهند و ميتوانند باعث آسيب به چشم گردند .محافظهاي فلزي
محافظت الزم از چشم را هم از نظر برخورد با نور مستقيم و هم گرما به عمل مي آورند .اين محافظ ها
سطحي غير صيقلي و ناصاف دارند تا نور را منعكس ننمايند .با اين حال نازك بودن آنها باعث مي شود كه
مقداري از گرما به چشم منتقل شود .انواع ضخيم تر هر چند گرما را كمتر عبور مي دهند ولي به دليل
سطح صيقلي  ،ريسك باالي انعكاس نور ليزر بطرف چشم جراح رابه همراه دارند .انعكاس نور ليزر معموال از
سطوح صاف و آينه اي صورت ميگيرد  .خشن نمودن سطوح بيشتر از تيره كردن آن در پراكنده نمودن نور
ليزر مؤثر است.بنابراين سطح خشن و تيره ،ايمني بيشتري را از اين نظر تامين مي كند .
عينك محافظ بايد داراي خصوصيات زير باشد )9 :داراي نشانةطول موج و دانسيتة اپتيكال باشد )2 .داراي
 side shieldباشد )3 .مطابق با شكل صورت باشد و به راحتي روي آن قرار گيرد .هيچگونه ترك ،خراش
يا آسيب ديگري به اجزاي آن وارد نيامده باشد .هميشه قبل از به چشم گذاشتن ،عينك محافظ را از جهت
خصوصيات فوق بررسي نمائيد .تميز كردن عينك با سطوح خراشنده و يا محلولهاي الكلي ويا صابون و پاك
كننده ها ممكن است پوشش محافظ اپتيكال را مخدوش كند و مو جب آسيب چشم گردد.

 )2خطرات ليزر براي دندان ها
هنگامي كه در اطراف دهان عمل ليزر انجام مي شود  ،دندان ها نبايد در تماس با نور ليزر قرار گيرند.
بسياري از بيماران روكش ويا دندانهاي مصنوعي استفاده مي كنند كه در صورت تماس با نور ليزر با توان
باال ممكن است ترك خورده ويا تغيير رنگ دهند .دندانها را مي توان با يك گاز خيس شده با سالين يا
محافظهاي خاص طراحي شده براي اين منظور محافظت نمود.
خطرات غير وابسته به پرتو در ليزر درماني:
 )9خطرات الكتريكي وآتش سوزي :به علت اينكه در اغلب ليزرها از منابع با ولتاژ باال براي توليد اشعه
استفاده مي كنند ،خطر آتش سوزي ناشي از اتصال برق ،مالحظات ايمني الكتريكي در مورد
دستگاههاي ليزر ،مثل هر دستگاه الكتريكي مورد استفاده در خدمات بهداشتي و درماني بايد مدنظر
قرار گيرد .پرسنل اتاق عمل ليزر بايد سوئيچ پايي ،سيستم هاي اتصال ،فيوزها و ساير ضمائم

الكتريكي را از نظر سالم بودن و درست بودن اتصاالت قبل از شروع به كار چك كنند واز عايق هاي
مناسب استفاده شود.
از طرف ديگر به علت اينكه ليزر توليد گرما ميكند ،به علت خطر آتش سوزي هرگز نبايد از مواد مشتعل
شونده مثل الكل يا محلول هاي حاوي آن در ليزر استفاده كرد وهمچنين در ليزر مو نبايد بيمار از ژل و
اسپري مو حاوي الكل استفاده كرده باشد .در ليزر ناحيه پري آنال خطر خروج گاز متان از مقعد ودر نتيجه
خطر انفجار وسوختگي ناحية مقعد بيمار و صورت ودستهاي جراح وجود دارد وبنا براين بهتر است دراين
ناحيه از تامپون مرطوب استفاده شود وبايد فبل از انجام ليزر بيمار را به دستشويي فرستاد.
 )2خطرات ناشي از بخارهاي ليزر :ليزرهاي دي اكسيد كربن دراثر گرم كردن بافت توليد بخار مي كنند
كه نه تنها حاوي آب بلكه حاوي ذراتي با قطر كمتر از  91ميليمتر ميباشند كه مي توانند بداخل
آلوئلهاي ريه نفوذ كنند .خطرات دود ناشي از جراحي ليزر و نحوه مقابله با آن كانون بحث و بررسي
مؤسسات تخصصي عالقه مند به كنترل كيفيت هواگرديده است .تحقيقات نشان داده است كه دود
ناشي از جراحي ،صرف نظر از منبع توليد كننده (ليزر ،الكتروكوتر و… ) حاوي كربن(موتاژنيك)،خون
و پاتوژنهاي خوني ،ذرات ويروسي ،باكتريها و انواع متنوعي از گازهاي توكسيك شامل بنزين ،فرمالدئيد،
اكرولئين مي باشد .در يك مطالعه كه توسط ماتيو وهمكارانش انجام شدكراتينوسيتها وگلبولهاي قرمز
سالم در بخارهاي ناشي از ليزر دي اكسيد كربن كه در درمان خالكوبي و اپي تليوما بكار رفته بود
مشاهده گرديد .عالوه بر اين پرتاپ شدن شديد ذرات بافتي به اطراف بدنبال انفجارهاي كوچك ناشي
از ليزرهاي ( Q-switchedمانند  ، ruby, Nd: YAGوليزرهاي رنگي) توجه زيادي را بخود جلب
كرده است .اجزاء بافتي كه در حين عمل جراحي ليزر به اطراف پاشيده مي شوند ،نيز حاوي ذرات
خطرناك مي باشد .درپرسنل اتاق عمل هايي كه به دليل فقدان سيستم تهويه مناسب ،در محيط آلوده
به دود كار مي كردند ،بيماري هاي سيستم تنفسي و گوارشي متعددي گزارش شده است .دود چه در
نتيجه عمل ليزر وچه درنتيجه عمل با ساير وسايل جراحي باشد (الكتروكوتر ،اسكالپل اولتراسونيك
و…) مي تواند خطراتي ايجاد نمايد .اين خطرات از سال  9119شناخته شده اند .مطالعات نشان داده
اند كه دود ناشي از ليزر دي اكسيد كربن حاوي ذرات خطرناكي مثل ويريون دست نخورده و يا
 DNAويروسي مي باشد .حتي  DNAويروس  HIVدر دود ناشي از ليزر يافت شده است ,هر چند
فاقدتوانايي رپليكاسيون بوده است و اين ممكن است به دليل مخدوش شدن تماميت ساختمان ويروس
 HIVبا ليزر باشد .پاپيلوماتوز الرنژيال ناشي از  HPVدر جراحي كه زگيل هاي آنوژنيتال را با ليزر
دي اكسيدكربن درمان كرده است گزارش شده است .در يك بررسي در اعضاء انجمن ليزر پزشكي و
جراحي آمريكا و متخصصين پوست آمريكا كه با ليزر دي اكسيد كربن كار ميكردند %9/4 ،ازاين افراد
به علت تماس با دود ليزر مبتال به زگيل شده بودند .در %9/1جراحان پوست زگيل نازوفارنژيال ايجاد
شده بود كه شيوع آن ازجميعت نرمال باالتر ميباشد.
عالوه بر آلوده بودن دود ليزر به عوامل عفوني وسمي ،ذرات دود ناشي از ليزر كه قطر آنها بين  1/9تا 9
ميليمتر باشد ميتوانند به بافت ريه آسيب برسانند .كربن و تركيبات مضر مانند فرمالدئيد و بنزن ممكن
است در دود ليزر يافت شوند هر چند كه رسيدن ميزان اين مواد به سطح سمي در دود ليزر به اثبات

نرسيده است .دود غليظ وبدبو و سمي ليزر مي تواند سردرد وتهوع ايجاد كند و بعالوه ايجاد آمفيزم،
برونشيوليت و پنوموني بينابيني نمايد.
سيستم هاي تهويه دود براي اعمال جراحي كه روي سطح بدن انجام مي شود وتوليد دود مي نمايد ،نيز
توصيه شده اند .خطر استنشاق دود در صورتي كه تكنيكهاي جمع آوري مناسب دود درست در محل توليد
فراهم باشد ،كاهش مي يابد .وقتي كه لوله جمع آوري دود در فاصله  9سانتيمتري از محل توليد قرار گيرد،
تا  %11/9مؤثر واقع ميشود ،اما وقتي كه به فاصلة  2سانتيمتري منتقل گردد ،مؤثر بودن آن تا  %91كاهش
مي يابد .بنابراين پرستار اتاق عمل يا كمك جراح مي بايستي لوله جمع آوري دود را در فاصله مناسب نگه
دارد .ميزان قدرت تصفيه بر اساس كارخانه مولد دستگاه تهويه متفاوت است .اما اكثراً ادعا مي كنند كه
قدرت تصفية ذرات كوچكي به قطر 9تا  9ميليمتر رادارند.
استفاده از سيستم واكيوم ديواري نيز محدوديتهايي دارد .اين سيستم براي تخليه مايعات طراحي شده
است
( نه گازها ودود) وهنگام استفاده از اين سيستم بهتراست از يك فيلتر باقدرت تصفيه باال در مسير انتقال
دود بين محفظة ساكشن و مدخل ورودي به ديوار استفاده شود تا بتواند ذرات بزرگ را قبل ازورود به
واكيوم ديواري و مسدود كردن آن تصفيه كند.
ماسك هاي ليزر در صورتي كه به نحو صحيحي استفاده شوند مي توانند مؤثرتر واقع شوند .ماسك ها بايد
در طي اعمال جراحي كه توليد دود ميكنند مورد استفاده قرار گيرند .اگر ماسك در حين عمل مرطوب
شود بايد تعويض شود .در بعضي انواع ليزر مي توان نور ليزر را مستقيماً از وراء يك پوشش هيدروژل
قرارگرفته در سطح پوست به سمت بافت هدف هدايت نمود .حسن اين روش اين است كه ذرات ناشي از
متالشي شدن بافت در اين اليه هيدروژل جذب شده در نتيجه به اطراف پاشيده نمي شوند .بعد از انجام
عمل اين اليه هيدروژن آلوده كننده مي باشد وبايستي مثل تمام مواد آلوده به خون دفع شود.
غير از مسائل مذكور ،مهمترين نكته در زمينه ايمني ليزر ،الزام اشخاص به رعايت اصول ايمني ،احتياط
فردي در انجام هر عمل جراحي وهمكاري متقابل با پرسنل اتاق عمل مي باشد.

