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  )actAbstr(الخالصة 

ات  Co2تم في ھذا البحث دراسة تاثیر اشعة لیزر  اء المعالج على كریات الدم الحمر  واالضرار التي یمكن ان یسببھا اثن

عیع  رة التش ادة فت زداد مع زی دم الحمر ی الطبیة الشائعة مثل  ازالة الوحمة . في ھذا البحث وجد ان الضرر على كریات ال

) لیصل الى فقدان الكریة فعالیتھا تم استخدام درجات 037c()ودرجة حرارة (8minبلغ لیبلغ اعلى ضرر عند فترة تشعیع ت

ة  020Cحرارة منخفضة تصل الى ( ا الحیوی ا ووظیفتھ ى فعالیتھ ة عل افظ الكری الي تح ات وبالت ) لتقلل الضرر على الكری

ى داخل الجسم وتبین ان ھناك استقرارا نسبیا في ضرر الكریات  بالرغم من ازدیاد ف ح (8minترة التشعیع ال ذلك تتض ) ل

  اھمیة التبرید اثناء المعالجات الطبیة . 

Red 2edical effect of laser co,التاثیر الطبي للیزر ثاني اوكسید الكاربون ,كریات الدم الحمراء    الكلمات المفتاحیة:

blood cell  key word:  

  

Abstract 

This study infestigated the effect of CO2 laser beam on the red blood cells and  the damage 

that can be caused during common medical treatments such as removal of birthmark. In this it 

was research found that the damage of red blood cells increases with increasing duration of 

irradiation and reach the highest damage when the irradiation time is of 8min)) and 

temperature 37c0)) for up to loss of pellet effectiveness. Used temperatures as low as (20 c0) 

to reduce damage to cells and thus maintains the pellet on the effectiveness and vital function 

within the body and found that there is relative stability in damage pellets despite the increase 
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in the irradiation period to 8min)) to clear the importance of cooling during medical 

treatments. 

  

  )Introductionالمقدمة (

ان ما تتمیز بھ اشعة اللیزر وجیا حدیثة أثبتت بالتوسع الكبیر في استعماالتھ . ادى اكتشاف اللیزر إلى والدة تكنول

زة  ھ اداة ممی طوع جعل ة ،الس اني ) ، االتجاھی اني ، المك اكھ (الزم وجي التش ول الم ة الط ا أحادی دة أھمھ واص فری ن خ م

د دخل ضمن تطبیقات واسعة المدى ومنھا ال 1960منذ اكتشاف اللیزر عام .[1 ]للتطبیق. ة، ولق كریة، الطبی صناعیة، العس

ي optical traqقدمت تطبیقات اللیزر بحوثا ممیزة في المجاالت الطبیة فلقد تمكن من استخدام اللیزر كملقط بصري " " ف

ا " دویر الخالی ل ] [rotational cell." 2ت ة ان دراسة تفاع ا البیولوجی ع الخالی ة م ر المؤین األشعة الكھرومغناطیسیة غی

ن واستجابا ة م األطوال الموجی تم ب رات الضوئیة تھ ة الضوئیة والتغی رف بالبیولوجی ة تع ) nm)200,1000تھا البیولوجی

) photo-medicalالضوئیة التي تؤثر على قابلیة او وظیفة المواد الحیة فلذلك یعتبر الطب الضوئي (-والتغیرات الكیمیائیة

ان طاقة الفوتون في طیف االشعة تحت ] [3اض وفھمھا ومعالجتھاالضوئیة لتشخیص األمر-ھو تطبیق لمبادىء البیولوجیة

 ] [4)یكون كافیا الحداث تھیجات الكترونیة لجزیئات صبغیة معینة تؤدي الى تفاعالت كیمیائیة.nm)800,1000الحمراء 

دوث  ة الح رة (او انی اثیرات مباش ى ت ادة ال ة الضوئیة ع اثیرات البایولوجی م الت رى short-termتقس ر ) واخ غی

ا تظھر long-termمباشرة (او متاخرة الحدوث  ) ففي الحالة االولى یظھرالتاثیرفي ثواني او دقائق قلیلة بعد التشعیع بینم

  [6,5]التاثیرات غیر المباشرة بعد ساعات وربما ایام بعد نھایة التشعیع وتتضمن عادة تكون تراكیب بیولوجیة. 

 
  تفاعل اللیزر مع كریات الدم

نعكس یاالنعكاس: .1 حدث االنعكاس عند الحدود بین األوساط ذات الخواص البصریة المختلفة وان كمیة الضوء الم

  [7]تعتمد على الضوء الساقط ومعامل انكسار كل وسط .

ادة عمق النفاذیة: .2 ي زی ذا یعن وھي الجزء غیر الممتص من الطاقة الساقطة بعد مرورھا خالل النظام الحیوي وھ

ة  اختراق ضوء اللیزر داخل اء الخلی النظام . ان عمق االختراق ھو دالة للطول الموجي مثل تكون امتصاصیة م

دمنا  ا تق حقیقیة في المنطقة المرئیة في الطیف الكھرومغناطیسي (زیادة النفاذیة)، بینما یزداد امتصاص الماء كلم

  .[8]نحو المنطقة تحت الحمراء من الطیف (نقصان النفاذیة) 

ذلك ینتشر :التشتت (تاثیر الضوء) .3 رة وب حیث یتشتت شعاع اللیزر بواسطة النسیج ویمتص من خالل مساحة كبی

ة. ھذا  اء ، االغشیة الخلوی ام مع الم دید الت داخل الش اثر بالت داخل للنسیج یت تاثیره ویضعف. ان معظم الشعاع ال

لتالي الى تولید الحرارة االنتشار یحدث اكثر من االمواج الضوئیة القصیرة من الضوء المرئي ثم یمتص ویؤدي با

باالنسجة. وھذا التاثیر ھو السبب في ضیاع الحرارة من الفة المعالجة وقد یصل التضرر الى النسیج المجاور او 

 [9]التاثر). -الخضاب الدموي-النسیج غیر المستھدف للعالج وذو العوامل الثالثة ( المیالنین
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من بین ״تلفة بوساطة الطول الموجي والذي یعد معلما مھماتتمیز اللیزرات المخ -) :Absorptionاالمتصاص(  .4

بب  تقل بس ط س ى الوس ابرة إل عاع الع ة اإلش ة حزم لة .إن كثاف راق الحاص افة االخت دد مس ي تح ات الت المعلم

ر ( ) Beer) وبیر(Lamberاالمتصاص . وقد وضع قانون اساسي یصف ھذا االمتصاص من قبل العالمین المب

.[10] 

  

  اد المستعملةالطرائق والمو

وع   Olympusتم استخدام مجھر ضوئي نوع   ائي ن ام م اني وحم وع  Mummerیاب ذة ن اني  وناب اني و  Unveilالم الم

  ) . (8.2mwذي قدرة   2Co) و لیزر10mwذي القدرة ( 2Coلیزر

ركة . ن ش د م رة ع تعملت حجی ا اس راء وم Oxideكم ة الحم ا الدموی داد الخالی اب اع رض حس ة لغ ة البریطانی ا ماص ثلھ

  للكریات من نفس الشركة واستعملت شرائح زجاجیة وانابیب اختبار زجاجیة .

ركة   ن ش راء م دم الحم ات ال ف كری ول لتخفی تعمال محل ري اس ذلك اج ول  Oxideوك تعمل الكح ذلك اس ة وك البریطانی

  واستحصل الدم من متبرع سلیم الصحة .

  

  العینات قبل التشیع

ى  ) من الدم  من ورید3mlأخذ ( وي عل ب تحت ي انابی حوب ف دم المس دم، وضع ال ي ال انسان سلیم، ال یشكو من امراض ف

از ھزازE.D.T.Aالسكوسترین ( ي جھ دم ف ات ال عت عین داً . وض ق جی ر واغل ة للتخث ادة مانع ي م -magnetic) )  وھ

stirrer )  . طیلة فترة الفحوص المتتالیة و بسرع دوران صغیرة وبدرجة حرارة الغرفة  

بعد تھیئة ) Water Bath) عن طریق وضعت عینة الدم في حمام مائي (C°37عینات الدم قبل عملیة الشعیع في (فحص 

د  pipette R.B.C) .تم سحب الدم بماصة (C°37الدم، لغرض رفع درجة حرارة الدم الى ( ى ح لي إل اخ بص ) ذات انتف

ول تخفیف (0.5العالمة ( دم بمحل ة ( )Dilution Fluid)، تم تخفیف ال د العالم ى ح ع 101إل ق لمن دا وبرف ) ونمزجھ جی

  تكسر كریات الدم الحمراء في اثناء المزج . 

) 40x)  ثم وضعت تحت المجھر وعلى العدسة (Cover Glassمألت الحجیرة الخاصة بالعد بعد وضع الغطاء الزجاجي (

  لغرض عد لكریات الدم . 

  العینات بعد التشیع 

را ي ح ي درجت ات ف ععت العین ع (37(C°) و C)20°رة ش ث وض ة 0.1ml) حی ة زجاجی ي انبوب دم ف ن ال ) م

 ) .4, 6, 8(.min)  ثم شععت العینات باللیزر ولفترات 21cmمساحتھا (
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  النتائئج والمناقشة

  على األنظمة الحیویة 2Coتاثیر لیزر 

لحمراء تأثیرات بیولوجیة أن للموجات الكھرومغناطیسیة التي تشمل الضوء المرئي واألشعة فوق البنفسجیة وتحت ا

أتي جة  ضارة عند امتصاص االنسجة البشریة بشكل خاص وكافة األنسجة الحیة بشكل عام بقدر كبیر من طاقاتھا، و ت أنس

أثیرات  الجلد زر ت ة أن للی ارب العلمی والعین البشریة في المقام األول من حیث تأثیرھا  بحزم أشعة اللیزر. وقد أكدت التج

 [13,12,11]الضرر على ھذین العضوین عندما تتجاوز الجرعات الممتصة في اي منھما حدوداً معینة. بیولوجیة شدیدة

ة  ن : طول موجة حزم ل م ى ك وعموماً یعتمد التلف الواقع في النسیج او العضو البشري لھذه العملیات الثالث عل

ة الى ھذا العضو ، ومعدل تبدد الطاقة الحراریة اللیزر، ونوع النسیج او العضو المتعرض ، والمعدل الزمني النتقال الطاق

 [14]منھ. 

 في الكریة الحمراء 2Co  التاثیر الحراري لطاقة لیزر

ي  ي تتوسع ف ة الت تؤدي الطاقة الممتصة من قبل النسیج الحي الى نشوء حرارة تمثل الحرارة األساسیة او االبتدائی

جة الجزء المشمع وتسبب اختالف في درجات حرارة األنسج ات التبرید النس ة. ان ارتفاع درجات الحرارة  یعتمد على آلی

ادة  ة للم ق التوصیلة الحراری ن طری ل ع ى االق ر حرارة ال ن النسیج االكث ان الحرارة م الجسم واھم تلك االلیات ھي جری

 [15]وجریان الدم وسوائل الجسم المختلفة والتي تحمل بعیدا عن النسیج المشعع .

ر، الحرق و یمتد التاثیر ال ى التبخی ات التخثیروالتمیع ال دة من عملی حراري تبعا لظروف التشعیع والحرارة المتول

  وھذا التاثیر تخضع لھ اللیزرات الواقعة في المنطقة الطیفیة تحت الحمراء . فالتكسیر الضوئي

ة  ى التدفئ جة تتعرض إل ذه األنس ان ھ ین(عندما تزداد درجة الحرارة على الموضع الجراحي، ف ا ب ى C37°م ) إل

)60°C لحام ،((60°C)  ) 65إلى°C) تخثر مابین ،((65°C ) 90إلى°C) تحلیل البروتین عند (90°C) 100) إلى°C ،(

  ). C°100جفاف عند (

ان ( ة الغلی ى درج ة ال ي الخلی خن الموجود ف دما یس ر عن ي  C°100)یبدأ التبخی ر ف جة تتبخ ات األنس ل مكون ا ك ، بینم

  [16]العالیة. الدرجات الحراریة 

  على شكل كریة الدم الحمراء 2Coتاثیر  لیزر 

) من الكریات بالغة األھمیة وذلك بسبب بساطتھا، أعدادھا الكبیرة ، Erythrocyteتعد كریات الدم الحمراء (       

وي .ع روتین الخل ة للب اعالت خلوی ب وتف ا تحول التراكی ب تشوه الخالی ة. یتطل ة الطبی ا الفیزیائی ي و أھمیتھ دما االنتروب ن

ي تشوه  ا ف (مقیاس الطاقة) للمكونات الداخلیة لنظام البروتین یقل مع زیادة درجة الحرارة. تلعب درجة الحرارة دورا مھم
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ات السبكترین  ي بروتین وي یكون ف روتین الخل اعالت الب ر تف الخالیا ،فعند التشوھات العالیة تختفي مطاطیة الخالیا ، واكب

  Spectrin .[17]) الخلوي (

  

  

  

  

  

  

  

  10mwوطاقة  037cعلى كریات الدم الحمراء في درجة حرارة  2co) تاثیر لیزر 1الشكل(

ة 1یالحظ في الشكل ( د كثاف ا عن اقص  لھ ى تن د اعل ل عن ) تناقص اعداد كریات الدم الحمراء مع زیادة فترة التشعیع لتص

د 2Coإلي التأثیر الحراري للیزر یعزى ا لنقص في أعداد كریات الدم  الحمراء 8mw/cm2قدرة تبلغ   على الكریات ,فعن

ا   یة الخالی ة اغش ا وتحول نفاذی ائف الخالی ب ووظ ي التركی رات ف ى حدوث تغی ل عل زر تعم ات الشعة اللی تعرض الكری

ك وا ن ذل ة وبالتالي الضرر الواضح لھا . اما ما یالحظ من التناقص القلیل العداد الكریات عند كثافات القدرة االقل م زمن

حیث یالحظ االستقرار النسبي للكریات ویعود ذلك الى محافظة  الخالیا  25mw/cmالتعریض القلیلة  كما في كثافة القدرة 

زر  عاع اللی ة نتیجة اش رات  كیمیائی ذي یحدث تغی اثیر وال راكم الت ى ت ؤدي ال على قابلیتھا بینما في قدرات اللیزر العالیة ت

ؤدي ا رع ان ت ذه الج ع ,وبامكان ھ الي تمن ا وبالت ا وفعالیاتھ ات الخالی ن قابلی ل م ا ان تقل ي بامكانھ ادات الت افة اجھ ى اض ل

  حیویتھا . 
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  8.2mwوطاقة  037cعلى كریات الدم الحمراء في درجة حرارة  2Co) تاثیر لیزر 2الشكل (

ى  26mw/cmھا عند كثافة القدرة ) تناقص اعداد كریات الدم الحمراء لتبلغ اعلى تناقص ل2یالحظ في الشكل (  وعند اعل

اقص الشكل (1فترة تشعیع ولكن عندما قورن ھذا التناقص مع الشكل ( درة 2) یكون تن اقص ق ك الى تن یال ویعزى ذل ) قل

  اللیزر وبالتالي تناقص التاثیر الحراري للیزر مما یؤدي الى محافظة الكریات على شكلھا وفعالیاتھا بصورة نسبیة .

  رجات الحرارة على كریات الدم الحمراءتاثیر د

على كریات الدم الحمراء البد من استخدام وسیلة تبرید مثل اسنخدام مادة مبردة على  2Co ولغرض التقلیل من تاثیر لیزر 

ممكن شكل رذاذ توضع  على المنطقة المراد عالجھا تعمل  وسیلة التبریدعلى حمایة البشرة (التدفئة لطبقة الخالیا األساسیة 

دف  ى الھ ع الحرارة عل د سوف یسمح بتوزی ى حدوث جرح).وان التبری ؤدي ال ان تقود الى فجوة وتقشر بمرور  الوقت ی

المعد(الجلد) بواسطة تبرید باطن الجلد فأن ارتفاع درجات الحرارة  في الھدف من الممكن ان ال تؤثر على تراكیب الھدف 

  [19,18]ءة االمان للبشرة.والتبرید وسیلة تمنع الشعور باأللم.و بذلك إستراتیجیة وسیلة التبرید تحسن كفا
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  10mwوطاقة  020Cعلى كریات الدم الحمراء في درجة حرارة  2Co) تاثیر لیزر 3الشكل (

  

  

 

  

  

  

  

  8.2mwوطاقة  020Cعلى كریات الدم الحمراء في درجة حرارة  2Co) تاثیر لیزر 4الشكل (

) تناقص اعداد كریات الدم الحمراء عند كثافات القدرة العالیة وازمنة التشعیع الطویلة ولكن یمكن 4()و3یالحظ في الشكل (

ي 2)و(1اعتبار التناقص قلیال اذما قورن بالشكل ( ى تالف ي ادت ال ) ویعزى ذلك الى استخدام درجات الحرارة الواطئة الت

  حافظت الكریات على شكلھا وبالتالي وضیفتھا وفعالیتھا الخلویة .  االضرار التي ممكن ان یسببھا اللیزراثناء التشعیع وبذلك
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