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الواضح بعد استخدام الكرٌمات لمدة أشهر على العٌنة.

ix

الفصل االول
الممدمة
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1.1الممدمة
أصبح اللٌزر أهم جهاز فً الولت الحاضر ؛ تم استخدامه على نطاق واسع فً العدٌد من
التطبٌمات لخصائصه الفرٌدة مثل دلتها الثانٌة وكثافتها العالٌة .اكتشؾ مٌمان أول لٌزر تشؽٌلً
فً عام  ، 26.2وهو لٌزر روبً ٌنبعث منه شعاع أحمر من البرٌلٌوم [ .]2وأعمب ذلن إنشاء
لٌزر ثانً أكسٌد الكربون ) (CO2ثانً أكسٌد الكربون والنٌودٌمٌوم :لٌزر اإلٌترٌوم-األلومنٌوم-
العمٌك  (Nd: YAG) [2].بلورة من اإلٌترٌوم واأللمنٌوم التً مخدر باإلربٌوم [ٌ .]4تفاعل كل نوع
من أنواع اللٌزر بشكل مختلؾ مع األنسجة وٌعمل جمٌعها بطرق مختلفة .منذ أن أنشؤ علماء
األسنان أول نظام لٌزر فً عام  ، 26.1كان األطباء ٌدرسون وٌدركون إمكانٌات استخدام
خصائص اللٌزر فً مجال الطب .أول تطبٌك لٌزر فً المجال الطبً كان فً طب العٌون من
لبل زارٌت وآخرون.

[]3

.فً الطب  ،تم إدخال اللٌزر بمعدل بطًء بسبب التؤثٌرات الحرارٌة

التً تحدثه على األنسجة ولتجنب األضرار التً تسببها اللٌزر ٌ ،جب أن تعرؾ االختٌار
الصحٌح لمٌمة معلمات ضوء اللٌزر الالزمة للمٌام بمعالجة محددة  ،عندما تُعرؾ هذه المتطلبات
من الدراسات العلمٌة الدلٌمة فً مجالً البحوث  ،فإن السالمة المعروفة ألجهزة اللٌزر
وتشؽٌلها ستزٌد بشكل كبٌر من فرص التطبٌك السرٌري.
لٌزرا ٌنبعث من نبضات الطالة العالٌة التً ٌمتصها الماء فً
ٌستخدم إعادة الظهور باللٌزر
ً
األنسجة والمواد الموجودة فً الجلد والتً تسمى ٌ choromphores.تحول الضوء إلى طالة
حرارٌة  ،وتكون الحرارة لادرة على إزالة طبمات الجلد الرلٌمة من خالل تبخٌرها  ،وبالتالً
ستنمو طبمة جدٌدة من الجلد لتحل محل الجلد التالؾ الذي تمت إزالته أثناء العالج باللٌزر .لٌزر
عا المستخدم إلعادة الظهور للجلد  ،على الرؼم
ثانً أكسٌد الكربون  CO2هو اللٌزر األكثر شٌو ً
ضا بشكل متكرر.
من استخدام اللٌزر  Erbiumأٌ ً
ٌعتمد العالج المطلوب على شدة الحرق .لد ٌكون تدبٌر الحروق السطحٌة بما ٌزٌد للٌال عن
مسكنات األلم بسٌط كافٌا ،فً حٌن تتطلب معالجة الحروق الكبرى فترات طوٌلة فً مركز
الحروق المتخصص .لد تساعد تبرٌد الحرق باستعمال ماء الصنبور فً تخفٌؾ األلم وتملٌل
الضرر ،ولكن لد ٌإدي التعرض للماء لفترات طوٌله إلى انخفاض درجة حرارة الجسم .لد
تتطلب الحروق الجزئٌة العمك التنظٌؾ بالماء والصابون ،ثم استعمال الضمادات .ولٌس من
الواضح كٌفٌة تدبٌر النفاثات ،ولكن تركها سلٌمة لد ٌكون منطمٌا .أما الحروق كاملة العمك
فتتطلب العالج الجراحً عادة ،مثل زرع الجلد وؼالبا ما تتطلب الحروق الواسعة إعطاء كمٌات
كبٌرة من السوائل فً الورٌد ألن االستجابة االلتهابٌة الالحمة ستإدي إلى تسرب كمٌات كبٌرة
2

من السوائل من األوعٌة الشعرٌة و وذمة اللٌزر  ،فمعرفة فٌزٌاء الجانب مطلوبة لدراسة
التفاعالت اللٌزرٌة مع الجلد  ،مثل تؤثٌر التفاعل المجهري مع األنسجة وتوصٌؾ اللٌزر من
دورا فً تفاعل المادة اللٌزرٌة مع
حٌث شدته .إلى جانب ذلن ٌ ،لعب طول موجة اللٌزر
ً
األنسجة  ،ومعامل االمتصاص  ،وعمك واختراق اللٌزر فً األنسجة.
1.1اهداف البحث
ٌهدؾ هذا البحث الى دراسة تؤثٌر لٌزر ثانً اكسٌد الكربون على معالجة مشاكل البشرة
وتطبٌك اللٌزر على العٌنات التً سوؾ ٌتم علٌها للحصول على نتائج جٌدة ممارنة بالدراسة
السابمة.
واٌضا معالجة الطبمة السفلٌة للجلد (االدمة) وكما ٌعرؾ فٌزٌولوجٌا ال ٌوجد أي امدادات دموٌة
لطبمة البشرة وٌتم تؽذٌتها تمرٌبا او كلٌا من االكسجٌن والخالٌا الكراتٌنٌة .
 1.1مشكلة البحث :
تشوهات التً تصٌب البشرة (مشاكل البشرة ) (الكلؾ) من المشاكل التً تعانٌها البشرة ،
ومشكلة شائعة تصٌب الجلد تتسبب فً ظهور بمع داكنة على البشرة ٌودي الى ظهور على
سطح البشرة علً شكل بمع لونها بنً بسبب التعرض المفرط إلشعة الشمس وبعدها ٌتم
معالجتها لتخلص من مشكلة الكلؾ التً تهدد نظارة البشرة.
وتوجد عدة اسباب لظهور الكلؾ منها  :اشعة الشمس كما ذكرنا والتهبات الجلد وتهٌج البشرة
وكما انه استخدام كرٌمات التمشٌر.

 1.1محتوي البحت
تم تنظٌم هذا البحث بالطرٌمة التالٌةٌ :مدم الفصل ممدمة موجزة للمشكلة التً تم تناولها فً هذا
ضا تلخٌص األهداؾ والؽاٌات المحددة للمشروع وتلخٌصها .وٌمدم
البحث وأهمٌة العملٌ .تم أٌ ً
الفصل الثانً بعض المراجعات األدبٌة حول األعمال ذات الصلة وبعض التعارٌؾ األساسٌة
والخلفٌة النظرٌة فً هذا العمل .الفصل الثالث ٌتضمن اإلعداد التجرٌبً والمنهجٌة بالتفصٌل.
الفصل الرابع ٌمدم نتائج ومنالشة العمل البحثً والفصل الخامس ٌتضمن االستنتاج مع بعض
التوصٌات لمواصلة تطوٌر العمل فً المستمبل.
0

الفصل الثانً
اللٌزر
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 1.1الممدمه
 1.1اللٌزر
اسم اللٌزر هو اختصار لتضخٌم الضوء من خالل االنبعاثات المشعة لإلشعاعٌ .عود تارٌخ
تطور اللٌزر إلى عام  2625عندما أنشؤ ألبرت أٌنشتاٌن أن إجراء االنبعاث المحفز ٌجب أن
ٌوجد [ .]1على مر السنٌن  ،لام ) (Schawlow and Townesبتحسٌن مهم للٌزر الذي مد
اللٌزر فً منطمة الطول الموجً البصري .فً عام  ، 1690أعلن ) (T.H.Maimanعن
تولٌد ضوء أحمر متماسن بالنبض بواسطة بلورة روبً [ . ]11بعد هذا االكتشاؾ  ،بدأ اللٌزر
بالتحسن أكثر واستخدم فً تطبٌمات مختلفة بما فً ذلن استخدام المستشفى والتطبٌمات الطبٌة
[ .]4فً أواخر الستٌنٌات  ،تم إدخال اللٌزر إلى تخصصات طبٌة أخرى .فً الولت الحاضر ،
هنان الكثٌر من تطبٌمات اللٌزر فً مجموعة متنوعة من اإلجراءات الطبٌة فً جمٌع أنحاء
العالم .تعد اللٌزر عملٌة جدٌدة فً اآلونة األخٌرة  ،والتً شكلت عملٌات جراحٌة ؼٌر مالمسة
وؼٌر دموٌة  ،وهاتان المعلمتان الهامتان اللتان تسمحان للٌزر بإجراء تحسٌنات فً مساعدات
العالج واإلجراءات الطبٌة األخرى .
اللٌزر واللٌزر النٌتمٌوم المنشط اإلٌترٌوم األلومنٌوم)

األلومنٌوم ( ) (Er: YAGالعمٌك

اللٌزرٌ .مكن تطوٌر تطبٌك اللٌزر فً الجراحة فً ولت سرٌع من) (Nd-YAGخالل فهم
معلمات اللٌزر مثل نظام اللٌزر النبضً  ،والفلورات وكذلن مدة النبضة التً تحدد التؤثٌر على
األنسجة البٌولوجٌة.
 1..مبدأ اللٌزر فً المجال الطبً:
نظرا للبحث والبحث المهتمٌن بفٌزٌاء الضوء والجلد  ،أصبحت هنان فً الولت الحاضر زٌادة
ً
فً أجهزة اللٌزر واألجهزة المختلفة التً ٌمكنن اختٌارها .هنان مجموعة أفضل من اللٌزر لكل
تشخٌص وعالج ٌتطلب فهما عمٌما للتطبٌمات والفٌزٌاء فً اللٌزر .إن فهم تطبٌمات اللٌزر هذه
ٌتٌح لنا تجنب المضاعفات والعمل فً ظروؾ أفضل .تم تحمٌك فكرة الضوء المحفّز فً األصل
بواسطة ألبرت أٌنشتاٌن فً

[]4

كان ذلن لبل ولت طوٌل من إنشاء نتائج اللٌزر التً لام بها

أٌنشتاٌن بنا ًء على النموذج األصلً للوجود الذري بواسطة  Bohrفً عام  .2624وأوضح
نموذج ) (Bohr’sأن الذرات تتكون من نواة ذات شحنة موجبة من البروتونات وإلكترونات
سالبة الشحنة .تجذب الكهربائٌة بٌن الشحنات الموجبة والسالبة المجمع بؤكمله .إذا كان
اإللكترون ٌمتص الطالة فً شكل فوتونات  ،فسوؾ ٌتحول إلى حالة من اإلثارةٌ .مكن أن تبمى
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الذرة فً حالة متحمسة لفترة لصٌرة من الولت ثم ٌتم إطالق الطالة عن طرٌك الخروج من
اإللكترون فً حالة اإللكترون األخرى والعودة إلى حالة الراحة فً شكل فوتون .انبعاث
الفوتونات عشوائً وٌظهر فً جمٌع االتجاهات التً تشٌر إلى انبعاث تلمائً كما هو موضح
فً الشكل ٌ .0.2موم ضوء اللٌزر الموجود فً الجزء المرئً من الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً
بإنشاء حزمة مرئٌة بؤلوان مختلفة وفمًا لطول الموجة .على سبٌل المثال  ،تولد أشعة اللٌزر
عا
داخل لسم األشعة تحت الحمراء فً الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً  ،مثل  YAGو ، CO2شعا ً
[)22

ؼٌر مرئً من ضوء اللٌزر

الشكل ( )1.1آلٌة التفاعل بٌن الذرة والفوتون

ٌحتوي الفوتون على طالة تعادل الفرق بٌن مستوًٌ الطالة الذرٌة لفهم جهاز اللٌزر  ،هنان
ثالثة شروط عمل أساسٌة ٌجب تحمٌمها .أوالً  ،الوسٌط النشط هو جمع جزٌئات الذرات التً
ٌمكن أن تكون بؤي شكل من األشكال .ثانٌا ً  ،تكوٌن وسط اللٌزر الذي ٌحدد إخراج اللٌزر من
الطول الموجً واسمه حٌث ٌتم ضخ مصدر الطالة  ،عندما ٌتم ضخ وسط اللٌزر فً التجوٌؾ
البصري  ،ولدت حزمة اللٌزر تلن المستوٌات من التجوٌؾ الذي تم إنشاإه داخل الوسط النشط.
ٌتم إنشاء التجوٌؾ البصري لتحسٌن تردد واحد فمط من أجل الحفاظ على إخراج أحادي اللون
[ . ]0 ، 0المرنان البصري الذي ٌتكون من مرآتٌن حٌث ٌتم وضع وسٌط اللٌزر فً التجوٌؾ
البصري ومحوره لٌتزامن مع المحور المشترن للمرآة .الوضع المحوري لللٌزر هو المسافة
بٌن مرآة الرنٌن وطول موجة الفوتون [ٌ .]5مكن أن تعمل أجهزة اللٌزر فً أوضاع مختلفة مثل

0

وضع المتابعة ووضع المطع .عندما تسمح نهاٌة اإلرسال الجزئً للتجوٌؾ البصري بجزء من
الطالة الضوئٌة التً تضرب التجوٌؾ البصري للهروب ٌ ،مكن ضخ الضوء فً وسط اللٌزر
[ٌ . ]1كون الوضع المفروم عندما تكون مدة مصراع النبض مفتوحة كمٌة محدودة من الولت
والتً ؼالبا ما تكون حوالً  222إلى  022م ثانٌة .لد ٌمطع المصراع إخراج اللٌزر )(CW
الذي ٌمطع الشعاع إلى نبضات لصٌرةٌ .تم الحصول على دورة العمل بضرب عرض النبض
بالتردد [ٌ .]22مكن وضع بوابة النبض المستخدمة فً أشعة اللٌزر  CO2أو نبضها إلكترونًٌا.
االبواب ٌسمح لتكون مدة النبضات مضؽوطة أكثر مما ٌنتج عنه زٌادة فً طالة الذروة أعلى
]. 6

بكثٌر من وضع[ )(CW

 1..الٌزر ثانً اكسٌد الكربون (: )CO2
اخترع لٌزر ثانً أكسٌد الكربون ) (CO2من لبل باتل فً عام  26.3واستخدم على نطاق واسع
فً السنوات العشرٌن الماضٌة فً مجاالت مختلفة مثل األمراض الجلدٌة وطب العٌون
عا من األشعة تحت الحمراء وٌبلػ طول
والجراحة العامةٌ .نتج لٌزر ثانً أكسٌد الكربون شعا ً
موجته  22.22نانومتر  ،ونمل الطالة االئتالفٌة بٌن جزٌئٌن هما النٌتروجٌن وثانً أكسٌد
الكربون ٌإدي إلى اهتزاز جزيء ثانً أكسٌد الكربون .الوسٌط النشط باللٌزر فً لٌزر ثانً
أكسٌد الكربون عبارة عن خلٌط من ثانً أكسٌد الكربون  ،وهو ؼازات  ،وبالتالً عندما ٌتم
تفرٌػ الؽاز كهربائًٌا ٌ ،تم تنشٌط الوسط النشط للٌزرٌ .تم هذا التحفٌز إما عن طرٌك تحفٌز
التردد الحالً أو تردد الرادٌو المباشر .فً اللٌزر المباشر للتٌار المنعش ٌتم إجراء اللٌزر بٌن
األلطاب الكهربائٌة عن طرٌك تفرٌػ الؽاز  ،فً حٌن ٌتم وصؾ اللٌزر المنبثك بالتردد
الالسلكً بالسعة عند التران الطالة الكهربائٌة الالزمة لتصرٌؾ الؽاز [ٌ .]0وفر لٌزر CO2
ً
تملٌال مإل ًما من خالل عملٌة اإلشعاع فً الدراسات النظرٌة .ألن الحرارة لد انتهت
الكسري
بالفعل أثناء عملٌة استئصال األنسجة التً تتم بعد العالج باللٌزر ٌ ،كون هنان توزٌع حراري
ألل ٌ ،إدي إلى تملٌل الحرارة فً طبمات الجلد .باإلضافة إلى ذلن  ،تمود المعلمات األخرى
اللٌزر إلى تملٌل األلم  ،مثل مدة النبض الصؽٌرة  ،وحجم البمعة ألل  ،وفترة التعرض ألل على
الجلد .على النمٌض من ذلن  ،فإن لٌزر ثانً أكسٌد الكربون لدٌه بعض العٌوب :على سبٌل
المثال ٌ ،إدي تشعٌع الجلد إلى إحراق تؤثٌر ٌ ،نتشر إلى المنطمة المحٌطةٌ .تم تطبٌك لٌزر ثانً
أكسٌد الكربون لعالج مظهر التماط الصور  ،وإزالة التجاعٌد وٌإدي إلى إعادة األدمة عن
طرٌك انتمال التؤثٌر الحراري [ٌ .]20 ، 22مكن أن تصل درجة حرارة أنسجة الجلد إلى 3222
.

درجة مئو ٌة خالل تشعٌع لٌزر ثانً أكسٌد الكربون مع ألل من ثالث نبضات مكدسة  ،مما
ٌإدي إلى تخثر أكبر لألنسجة [ .]0التؤثٌرات الناجمة عن تشعٌع لٌزر ثانً أكسٌد الكربون تنتج
عادة تؽٌرات شكلٌة على سطح الجلد  ،مثل الكربنة والتبخٌر وتسخٌن البروتٌن  ،مما ٌإدي إلى
الحد من األلم وااللتهابات [ .]22 ، 22ولد استخدم فً الجراحة الجلدٌة ألكثر من ثالث عمود من
أجل لوتها فً إزالة األنسجة .لٌزر ثانً أكسٌد الكربون من الناحٌة النظرٌة هو أنه ٌمكن أن
تمتص الماء من األنسجة وٌنبعث طالة كافٌة إلى األنسجة المستهدفة التً تبخر األنسجة مع الحد
األد نى من األضرار الحرارٌة وكان من بٌن أول من تمٌٌم استخدام لٌزر  CO2فً التطبٌمات
السرٌرٌة إلزالة تجاعٌد الجلد .الحظ أن الجلد ٌتملص ٌمكن رإٌته بالعٌن المجردة بعد انبعاث
لٌزر ثانً أكسٌد الكربون عدة أعداد من النبضات .ولد لوحظ أن الجلد كان أكثر وضو ًحا بعد
النبضة األولى والثانٌة من اللٌزر.
تستخدم لٌزرات ثانً أكسٌد الكربون لعالج التصبعات الجلدٌه و ذلن عن طرٌك إزالة
التصبؽات وتسرٌع عملٌة إنشاء طبمات الجلد الجدٌدة عن طرٌك توزٌع التؤثٌرات الحرارٌة.
نظرا ألن المنطمة المكشوفة ٌمكن أن تتجدد بسرعة من الجلد الطبٌعً المحٌط بها  ،على الرؼم
ً
من إصابة البشرة باللٌزر  ،فإن لٌزر ٌ CO2م ّكن من معالجة الجلد بؤمان .االجتثاث الذي تسببه
طبمات الجلد بسبب لٌزر ثانً أكسٌد الكربون ) (CO2مما ٌإدي إلى االحتراق فً البداٌة
وتؤثٌرات حمامٌة فً ولت الحك.
هنان حاالت كثٌرة ٌعتبر استخدامها لتمنٌة لٌزر الكربون حالً مثالٌا ً لتخلٌصهم من الخالٌا المٌتة
والبثور السوداء والتمتع ببشرة نضرة وصافٌة ،ومنهم:


الالتً ٌعانٌن من زٌادة حجم الدهون فً البشرة



الالتً ٌعانٌن من مشكلة َحب الشباب المزمنة



الراؼبات فً التخلص من الكلؾ وبمع البشرة



الالتً ٌعانٌن من تباٌن فً ألوان بشرتهن



الشخصٌات العاملة صاحبات الولت المشحون والالتً ال تجدن ولت كافً للمواظبة
على عمل األلنعة على البشرة أو حتى وضع كرٌم تنظٌؾ أو تمشٌر بشكل دوري

ٌمول أؼلب خبراء التجمٌل أن النتائج األولٌة لجلسات التمشٌر بالكربون تظهر بنهاٌة الجلسة
األولى مباشرة ،إال أن هذه النتائج تتضح أكثر وأكثر بانتهاء الجلسة الثالثة ،مع العلم أن أؼلب
5

الحاالت تحتاج ما بٌن  5 :.جلسات على فترات متباعدة للحصول على أفضل نتٌجة ممكنة
تدوم طوال العمر ،وعادة ما ٌتم الخضوع لجلسة لٌزر الكربون مرة واحدة أو على ألصى تمدٌر
مرتٌن فً الشهر(.)25-5
ممٌزات اللٌزر الكربونً
ٌعتبر اللٌزر الكربونً من الوسائل الحدٌثة لتمشٌر البشرة ومن أهم مٌزاته:
 ال تحتاج جلسة تنظٌؾ البشرة باللٌزر الكربون بنج كامل أو حتى موضعً
 ال ٌسبب آالما ً
ٌ عمل على تفتٌح البشرة وإعادة الصفاء لها
 عالج حب الشباب بشكل فعال وآمن
 إزالة البمع والتصبؽات البنٌة على البشرة
 تملٌل آثار التجاعٌد ومكافحة الشٌخوخة
 عالج الوحمات وإزالة آثار الوشم.
 إزالة الندبات أو آثار الحروق
 إزالة طبمات الجلد المٌت
 ال ٌترن آثارا ً جانبٌة
ٌ مكن إنهاء الجلسة ومواصلة الٌوم بشكل عادي
ٌ مكن استخدامه أسفل اإلبطٌن أو حتى منطمة الكوعٌن والركبتٌن

 5..أعراض جانبٌة بعد استخدام اللٌزر الكربونً
ٌتبع اإلجراء بعض األعراض الجانبٌة البسٌطة التً ال تستدعً الشعور بالملك ،منها:
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انتفاخ البشرة واحمرارها :وهو عرض طبٌعً ٌزول فً ؼضون ساعات



الشعور بالحرارة :وهو عرض بسٌط أٌضا ً ٌنتهً سرٌعا ً



الشعور ببعض الوخز أو األلم ٌ:نبؽً أن تدركً أن األلم المصاحب  ،إن وجدٌ ،كون
محتمالً ،فإن شعرت أنه شدٌد ٌجب مراجعة الطبٌب فورا ً

 6..الفرق بٌن اللٌزر الكربونً والفراكشنال لٌزر:
لد ال ٌبدو أن الفرق بٌن اللٌزر الكربونً الفراكشنال لٌزر أمر كبٌر ،خاصة لشد الجلد المترهل،
لكن ٌكمن االختالؾ عند استخدام كل منهما لعالج آثار حب الشباب العمٌمة أو إزالة أثار الندوب
ولٌس لتفتٌح البشرة وإعادة نضارتها وإنما ٌحتاج بعده لمواظبة الشخص على استعمال كرٌمات
تجدٌد وزٌادة نضارة البشرة ،كما أن لٌزر ثانً أكسٌد الكربون ٌسبب احمرارا ً فً البشرة فور
انتهاء الجلسة وربما ٌستمر إلى عدة أٌام كما أنه ٌتطلب من المرٌض أن ٌبمى فً المنزل فً
فترة نماهة تدوم لـ  4أٌام أو أكثر ،بعكس اللٌزر الكربونً الذي ال ٌترن آثارا ً جانبٌة وال ٌحتاج
ألي فترة نماهة.
 6.1فوائد لٌزر تانً اكسٌد الكربون
تمنحن تلن التمنٌة العدٌد من الفوائد والتً من أبرزها:
 -1تنظٌف البشرة العمٌك
ٌعمل الكربون على امتصاص الزٌوت الزائدة والملوثات المتراكمة داخل المسام .بتمرٌر أشعة
اللٌزر على المناطك المرادةٌ ،عمل ذلن على استهداؾ جزٌئات الكربون المحملة بالزٌوت
والشوائب ،فتترن البشرة نمٌة تماما ً.
 -2تمشٌر البشرة
مع تمرٌر أشعة اللٌزر فوق جزٌئات الكربون على البشرةٌ ،ساعد ذلن على التخلص من طبمات
الجلد المٌت ،الرإوس السوداء وتمشٌر الجلد بفعّالٌة .النتٌجة ،بشرة مشرلة مع مسام بحجم
أصؽر ولون بشرة موحد.
 - 3تجدٌد البشرة
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ٌستهدؾ التمشٌر الكربونً طبمات الجلد العمٌمة ،مما ٌساعد على تحفٌز إنتاج الكوالجٌن ،بالتالً
ٌمنحنا بشرة ممتلئة ومشدودة مع خطوط ألل .كما تترن البشرة أكثر إشرالا.
 - 4التحكم فً الزٌوت الزائدة داخل خالٌا البشرة
مع الحرارة الزائدة ،تعمل جزٌئات الكربون على تملٌل نمو البكتٌرٌا المسببة لحب الشباب ،مما
ٌعنً حبوب ألل .كما ٌساعد كذلن على تملٌص حجم الخالٌا الزٌتٌة المسإولة عن إفراز دهون
البشرة ،ما ٌعنً مسام أصؽر وبشرة صحٌة.


خصائص البشرة :

الجلد هو العضو الرئٌسً فً الجسم .لدٌها العدٌد من الوظائؾ  ،أهمها وجود عازلة مادٌة آلثار
البٌئة .تشمل الوظائؾ األخرى العمل كجهاز استشعار لتنبٌه الدماغ من التؽٌرات فً البٌئة ،
والسٌطرة على مرور المٌاه داخل وخارج الجسم  ،وتوفٌر الحماٌة من أشعة الشمس  ،والكائنات
الحٌة الدلٌمة والكٌمٌائٌة وتسمح باإلحساس باللمس والحرارة و البرد .عندما ٌتعرض الجلد
ألشعة الشمس ٌ ،مكنه تصنٌع فٌتامٌن  ، Dوهو أمر حٌوي لنمو وصٌانة عظامنا .للجلد طبمتان
رئٌسٌتان  ،البشرة واألدمة  ،أسفل هذه الطبمة تحت الجلد (انظر الشكل  .)0.0الجلد عبارة عن
عضو حٌوي فً جسمنا  ،حٌث أن الطبمة الخارجٌة تالفة بشكل مستمر  ،تتحرن الخالٌا الداخلٌة
إلى السطح وتستبدل خالٌا الطبمة الخارجٌة التالفة للبشرة .

الشكل ( )1.1ممطع عرضً من الجلد.

22

السطح العلوي للجلد هو البشرة  ،التً لها فً حد ذاتها عدة طبمات  -طبمة الخلٌة الحبٌبٌة ،
طبمة الخلٌة المنتشرة  ،طبمة الخلٌة الماعدٌة وطبمة المرنٌة .تسمى خلٌة الجلد الرئٌسٌة التً
تصنع طبمة البشرة باسم الكٌراتٌنٌة .تنتج هذه الخلٌة بروتٌنًا لاسًٌا ٌدعى الكٌراتٌن .الكٌراتٌن هو
البروتٌن الرئٌسً الذي ٌتكون من األظافر والشعرٌ .وفر الكٌراتٌن للجلد حماٌة كبٌرة ضد
التآكل البدنً وٌجعل البشرة مماومة للماء .تحتوي طبمة البشرة على مراحل مختلفة من نضوج
الكٌراتٌن  ،والتً تشكل طبمات منفصلة من البشرة كما هو موضح فً الشكل ( .)0.4باالنتمال
من الطبمة السطحٌة إلى أسفل إلى الطبمة الداخلٌة  ،فإن الطبمات األربع من طبمات البشرة هً
الطبمة المرنٌة  ،الطبمة الحبٌبٌة  ،الطبمة الشوكٌة  ،الطبمة الماعدٌة .فً بعض الحاالت ٌ ،شار
إلى الطبمة السبانوٌة للطبمة الحبٌبٌة والطبمة الحبٌبٌة معًا بالطبمة البرمائٌة .تشتمل الطبمة
الماعدٌة الداخلٌة للطبمة الداخلٌة على طبمة واحدة من الخالٌا تتكون من حبٌبات صبؽة
المٌالنٌنٌ .تم إنتاج هذه الخالٌا بواسطة الخالٌا الصباؼٌة وتحدٌد لون البشرة التً تمتص
االطوال الموجٌه ضمن نطاق ( 2022-022نانومٌتر) وانخفاض امتصاص هده الخالٌا مع
طول الموجً

الشكل  1.1هٌكل طبمات البشرة

22

الطبمة الماعدٌة هً الطبمة التً تمع بجوار الطبمة الجلدٌة وتتكون من الخالٌا الكٌراتٌنٌة الممسمة
وؼٌر الممسمة  ،والتً تكون مشتركة مع الؽشاء الماعدي .توفر خالٌا صبؽة المٌالنٌن حماٌة
للجلد من األشعة فوق البنفسجٌة .تتكون الطبمة الماعدٌة من (خالٌا ماركٌل) الحساسة للمس
والضوء .تمع هذه الخالٌا بؤعداد كبٌرة فً الموالع الحساسة مثل الشفاه وترتبط ارتبا ً
طا وثٌمًا
باألعصاب المتزامنة .عندما تتكاثر الخالٌا الماعدٌة  ،فإنها تتحرن نحو سطح الجلد  ،مما ٌجعل
طبمة العمود الفمري فً الممام األول التً ٌمكن العثور علٌها فً جمٌع طبمات البشرة ولكن
تتركز أساسا فً منتصؾ هذه الطبمة .وظٌفة هذه الطبمة مهمة ألنها تعمل كخالٌا عرض
للمستضد فً الجلد والنتٌجة النهائٌة لنضج الخالٌا الكٌراتٌنٌة موجودة فً هذه الطبمة .هذه
الطبمة لها أدوار مهمة تضٌؾ لوة على الجلد بسبب طبمة الكرٌات البٌضاء التً توفر حاجز
الجلد المائً .الطبمة األكثر أهمٌة هً الؽشاء الماعدي( )22-1وهو التماطع بٌن طبمات البشرة
واألدمة .عندما ٌتمدم عمر الجسم  ،تصبح هذه الطبمة مسطحة  ،ولكن على النمٌض من ذلن ،
فإن هذه الطبمة لها وظٌفة رائعة توفر الدعم الهٌكلً للخالٌا  ،للخالٌا المجاورة  ،وتشجع على
زٌادة نمو الخالٌا .تتكون هذه الطبمة من الكوالجٌن والصفٌحة من النوع الرابع ؼٌر الحموي ،
والتً تتفاعل مع الخالٌا الظهارٌة والخالٌا الوسٌطة  ،وتوفر التمسٌم الهٌكلً بٌن البشرة واألدمة


اآلدمة ): (Dermis

طبمة األدمة أكثر سماكة من طبمة البشرة التً تتكون فً الؽالب من طبمتٌن  ،طبمة حلٌمٌة
رلٌمة وطبمة شبكٌة سمٌكة .تتكون الطبمة الحلٌمٌة من ألٌاؾ الكوالجٌن وحزم الكوالجٌن التً
تعمل بالتوازي مع سطح الجلد والتً تعطً لوة الجلد وصالبة .تتكون الطبمة الشبكٌة من
الخالٌا اللٌفٌة الرلٌمة التً تمنح مرونة الجلد وتنتج الكوالجٌن .تحتوي هذه الطبمة على العدٌد
من الهٌاكل المهمة جدًا الستكمال وظٌفة الجلد .األوعٌة الدموٌة الشعرٌة مهمة جدًا للتحكم فً
درجة حرارة الجلد والعمل كمصدر رئٌسً لدعم طبمة البشرة .األوعٌة اللمفاوٌة تحمل السائل
الخاللً مرة أخرى إلى الدم .تشتمل المكونات األخرى لألدمة على مستمبالت عن طرٌك اللمس
مهمة لتنظٌم درجة الحرارة واأللم ( ،)21وهً جسٌمات ) (Meissonierالتً تساعد الجلد
على التحكم فً الضؽط والؽدد الحلوة التً تساعد البشرة على إزالة أي شوائب


تفاعل اللٌزر مع األنسجة :

عندما ٌضرب الضوء سطح النسٌج ٌ ،مكن أن ٌنعكس ٌ ،نكسر  ،مبعثر ٌ ،متص أو ٌنتمل ٌعتمد
على معلمات اللٌزر نفسها  ،مثل الطول الموجً  ،الطالة  ،المظهر الجانبً الطٌفً لإلخراج ،
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مدة النبضة ووضع التشؽٌل .عندما ٌمر ضوء اللٌزر عبر األنسجة  ،تحدث عملٌات تشتت
متعددة وتحول من شعاع ضٌك إلى شعاع عرٌض  ،وهنان زٌادة فً االنتثار عندما ٌزداد طول
الموجة .واحد من أكثر أنواع التفاعل بٌن اللٌزر واألنسجة البٌولوجٌة هو التفاعل الحراري.
ٌمكن أن تحدث التفاعالت الحرارٌة بواسطة لٌزر ثانً أكسٌد الكربون(  CO2موجة مستمرة
)CWأو تشعٌع اللٌزر النبضً الذي ٌعتمد على مدة ولٌمة ذروة درجة حرارة األنسجة التً
تحممت( .)20ولد لوحظت آثار مختلفة مثل التخثر والتبخٌر والكربنة والصهر .التؤثٌر الحراري
لضوء اللٌزر مع أطوال موجٌة مختلفة على الجلد هو إجراء معمد ناتج عن ثالثة تؤثٌرات ممٌزة
؛ تحوٌل الضوء إلى حرارة  ،نمل الحرارة وتفاعل األنسجة  ،وهذا ٌعتمد على درجة حرارة
الجلد ودرجة الحرارة .االمتصاص هو أهم اآلثار ؛ كل لٌزر بطول موجته ٌحتوي على
كروموسفٌرات خاصة تمتص الطالة .هذه الطالة الممتصة بواسطة النسٌج البٌولوجً ٌتحول
إلى حراري مع  /بدون تؤثٌرات مٌكانٌكٌة( .اإلربٌوم : YAGو )ٌ CO2تم امتصاص أشعة اللٌزر
فً الؽالب عن طرٌك البروموكروموسفٌر الذي هو الماء  ،مع أطوال موجات اإلربٌوم تعرض
ضا بعض االمتصاص الهٌدروكسٌباتٌت .تنهار أشعة اللٌزر اللٌزرٌة وأشعة اللٌزر فً طبمة
أٌ ً
الجلد بشكل أعمك من ؼٌرها .من المهم أن نفهم أساسٌات كٌفٌة تفاعل ضوء اللٌزر مع األنسجة
الحٌوٌة لتمكٌن األطباء والعلماء من تحدٌد معلمات اللٌزر المناسبة للتطبٌك الطبً المطلوب
الشكل(ٌ )0.3وضح التفاعالت األربعة التً تحدت عند اصطدام اللٌزر مع البشره

الشكل ( )1.1تفاعل اللٌزر مع البشره
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متى تصبح مستحضرات التجمٌل مشوهة للبشرة؟

تلجؤ الكثٌرات الستخدام مستحضرات التجمٌل إلخفاء عٌوب البشرة .لكن هذه المستحضرات لد
تصبح مصدر خطر على البشرة .ودلن لً احتوائها علً مواد كٌمٌائٌة مضره بالبشرة فمن
هده المواد عند تخلٌطها بمستحضر اخر وٌتم تطبٌمها علً البشرة فهنان اعراض جانبٌه ممكن
بالبداٌة نال حظ نتائج جٌده ولكن مع االستمرار احٌانا ٌتسبب هدا المستحضر ترهالت او تجاعٌد
او حره او تصبؽات وٌمكن ان تكون هذه االضرار نتٌجة نمص كمٌة المٌالنٌن داخل البشرة او
نتٌجة لجفافها
ففً هذه الدراسة تم التطرق الً عالج هده التشوهات او التصبؽات الناتجة من استخدام بعض
المواد التجمٌلٌة الضارة بالبشرة ودلن عن طرٌك تطبٌك لٌزر تانً اكسٌد الكربون على البشرة
.
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الفصل الثالث
المواد وطرق البحث

20

 1.1منهجٌة البحث
تناول هذا الفصل أدوات البحث والمواد واإلعداد التجرٌبً  ،ولد استخدمت األرانب كما هو
الحال فً نماذج الجلد الحٌو تم استخدم كاربون لٌزر لعالج تصبؽات البشرة حٌت تم تشوٌه
البشره باستخدام بعض الكرٌمات التً تستخدم حالٌا لتفتٌح لون البشرة للحصول علً بشرة
نظره وأكثر اشرالا.
 1.1ادوات البحث :
كربون لٌزر او ثانً لٌزر اكسٌد الكربون CO2 Laser
تم استخدام لٌزر ، CO2الذي تم تصنٌعه بواسطة  COLE Technology Co. Ltdمن الصٌن.
تم ضبط اللٌزر على لٌزر نابض مستمر كما هو موضح فً الشكل  .4.2تم تصمٌم وحدة تزوٌد
الطالة بمنتجات لٌزر بموة  12واط بؤطوال موجٌة تتراوح من  22.22نانومتر .إنها مناسبه
لمعدات المطع باللٌزر او المطع او االدوٌه و ٌمكن التحكم فً الطاله من

( 02كٌلوهرتز او

اشارة تناظرٌة  2-0فولت ) ٌمكن التحكم فً االخراج من وضع النبض او بشكل مستمر
وٌعمل فً نبضة واحده و بمعدل  2مللً تانٌه لكل نبضة

الشكل ( )1.1كربون لٌزر

2.

ٌوضح الشكل  4.0مخط ً
طا تخطٌطًٌا لإلعداد التجرٌبً لمعاٌرة لٌزر  CO2.تم لٌاس لوة لٌزر
ثانً أكسٌد الكربون باستخدام طراز (معالج الطالة )) (PW-250المصنوع من (Synrad).
(شركة ) USA. Aتم وضع عداد الطالة على بعد  6سم من اللٌزر .تم اختٌار المسافة بحٌث
ٌكون لشعاع خرج اللٌزر لطر كبٌر فً موضع عداد الطالة .تحمً هذه الخطوة مستشعر عداد
الطالة من التلؾ الناتج عن كثافة الطالة المفرطة .تم تحوٌل لٌزر ثانً أكسٌد الكربون إلى نبض
باستخدام وحدة تحرٌن محلٌة الصنعٌ .مكن أن ٌختلؾ جهد الدخل فً النطاق من
( 3.54 - 2.03فولت. (.

سنتٌمتر 6

كربون لٌزر

بور مٌتر
فولت كنترول

شكل ( )1.1رسم تخطٌطً لإلعداد ٌستخدم لمٌاس انتاج الطالة من نظام اللٌزر

تكون إشارة النبضة الخاصة باللٌزر  CO2فً شكل موجة مربعة كما هو موضح فً الشكل
 . 4.4ارتفاع الموجة المربعة هو طالة خرج لٌزر ثانً أكسٌد الكربون .تماس الطالة الناتجة من
اللٌزر فً نبضة واحدة على أنها  02.51وات .وفً الولت نفسه  ،فإن طول النبضة المربعة هو
لٌاس عرض النبضة  (tp).وبالتالً فإن طالة نبضة واحدة من لٌزر ثانً أكسٌد الكربون تساوي
مساحة الموجة المربعة التً ٌبلػ طولها × الطول (عرض لوة النبضة ×)ٌ .تم سرد حساب
طالة ثانً أكسٌد الكربون فً جهد اإلدخال المختلؾ فً الجدول ()4.2
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الشكل ( )1.1لٌزر تانً اكسٌد الكربون المعالج.

الجدول  1.1حساب طالة اللٌزر المستخدمة

طالة االدخال بالمللً جول mj
1.63
0.98
0.54

 msعرض النبضه

فولت V

75

1.544

45

2.555

25

4.540
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العٌنه ( االرانب)

تم استخدام اتنان من االرانب كنمودج الجراء التجارب حٌت حلمت منطمت الطهر لالرانب و
طبمت بعض المستحضرات التجمٌلٌه علً المناطك المراد معالجتها بالٌزر والشكل ٌ 4.3وضح
المنطمه المراد تشوٌهها بالكرٌمات او مستحضرات تجمٌلٌه

.
الشكل  1.1حلك منطمة الظهر من االرنب


مستحضرات التحمٌل

تم استخدام بعض الكرٌمات االكتر شٌوعا التً ٌتم تطبٌمها بعض السٌدات لتفتٌح لو البشره او
تصفٌه تم خلط تالت كرٌمات (هاي كوٌن ،فاركوت و اكرتٌن ) كما موضح فً االشكال التالٌة
و دهن المنطمه تالت مرات بالٌوم وتعرٌض المنطمه المراد تشوٌهها الشعة الشمس الخد نتائج
اٌجابٌه .
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الشكل ٌ 1.5وضح كرٌم اكرتٌن

الشكل ٌ 1.6وضح كرٌم الفاركوت

الشكل ٌ 1.7وضح كرٌم هاي كوٌن

ٌتم اخد النتائج عن طرٌك التصوٌر العٌنه بعد كل جلسه للٌزر بواسطه كمٌرا دجٌتل تم تحلٌل
النتائج باستخدام اٌمً جً سوفت وٌر .
02

الفصل الرابع
النتائج والخاتمة

02

 .1النتائج والخاتمة
ٌنالش هذا الفصل جمٌع النتائج التجرٌبٌة التً أجرٌت فً هذه الدراسة .تم أخذ النتائج بنا ًء على
المالحظات وتحلٌلها بعد تطبٌك ازاله التصبؽات الناتجة كٌمٌائٌا علً بشرة االرانب.
اوال ا :نتائج خلط المواد الكٌمٌائٌه الموجوده فً الكرٌمات الممشره لشوٌه البشره --:
ومن النتائج التً تحصلنا علٌها بالبداٌه وهً تفتح البشره بشكل واضح وذلن بعد استخدام هذه
الكرٌمات لمده شهر و عند ازدٌاد كمٌه الكرٌمات لً اكتر من ثالث اشهر وتعرض البشره لً
اشعة الشمس الحظنا تؽٌر فً البشره حٌت تحولت البشره من البٌاض الً اسمرار بعض
المناطك وذلن نتٌجه لنمص الكوالجٌن و المٌالنٌن داخل البشره مم تسبب فً موت بعض
الخالٌا.
تؽٌر البشره من شهر الً تالت اشهر كما شوهد الفرق بٌن البشره العادٌه و بعد تطبٌك المواد
الممشره حٌت تم اخد الصور لبل وبعد بواسطة كمٌرا دجٌتل وتحلٌل هذه الصور باستخدام اٌمً
جً سوفت
تانٌا -:اللٌزر المعالج -:
تم معالجة التشوهات التً بالبشره فً اربع جلسات وذلن بعد تعرض البشره الً اشعه اللٌزر
مره فً االسبوع و لمدة شهر من النتائج الحظنا مدي استجابه البشره الً اشعه اللٌزر او لٌزر
الكربون علً ازالة التصبؽات حٌت شوهد من الجلسه االولً تؽٌر علً البشره من حٌت تفتٌح
المناطك المشوه او التصبؽات تدرٌجٌا بعد كل جلسه وذلن بسبب ان اللٌزر ٌعمل علً زٌاده
نسبه الكولجٌن الدي ٌعمل علً تجدٌد خالٌا البشره مما ٌإدي الً تسرٌع عملٌه الشفاء الشكل
ٌ 3.2وضح التؽٌر التدرٌجً للبشره بعد كل جلسه من العالج التً استؽرلت اربع اسابٌع .
بعض الدرسات السابمه اكدت ان كربون لٌزر من افضل اللٌزرات استخداما فً عالج
التصبؽات الجلدٌه التً تصٌب البشره من تصبؽات وراثٌة متل الوحمات او تصبؽات نتٌجة
استخدام بعض المستحضرات التجمٌلٌه او استخدام ممشرات لتفتٌح البشره حٌت تموم البشره
بامتصاص طالة اللٌزر و من تم تعمل علً تحفٌز عمل الخالٌا وذلن بازدٌاد نسبة الكوالجٌن
داخل البشره الذي ٌعزز من تحسن البشره نسبة ازدٌاد الخالٌا .
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لبل

اثناء العالج

الشكل  1.1لبل و بعد العالج بالكربون لٌزر

04

بعد

الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصٌات

 .5االستنتاجات والتوصٌات
تم االسنتاج فً هذه الدراسه :


ازالة التصبؽات علً بشرة االرانب حٌت تم تطبٌك بعض المستحضرات التجمٌلٌه
من كرٌمات ممشرة وخلطها و دهن ظهر االرانب.

 ونستنتج ان االفراط فً استخدام الكرٌمات لً مده طوٌله تعمل علً تشوٌه البشره مما
ٌسبب احٌانا تصبؽات و احٌانا اخري حساسٌه مفرطه تعمل علً ترهل وازدٌاد
تجاعٌد البشره اي الشٌخوخه المبكره.
 تم معالجه هذه التصبؽات باستخدام كربون لٌزر  22.22نانومٌتر و الحظة هذه
الدراسه لدرت اللٌزر علً ازاله التصبؽات نهائٌا واٌضا تؽٌر كبٌر بعد كل جلسه .
03

 نستنتج اٌضا ان الٌزر امن علً البشره وٌعمل اٌضا علً ازالة الشعر و ازدٌاد نسبه
الكولجٌن التً تعمل علً تحسن البشره واعاد تجددها .
ٌتم تمدٌم العدٌد من التوصٌات المثٌرة لالهتمام للعمل المستمبلً هنا كتمدٌد لهذه الدراسة
إن األعمال المستمبلٌة الخاصة باللٌزر أو التكنولوجٌا البصرٌة لها اتجاه واعد لٌحل محل العالج
نتمنً فً المستمبل بان ٌكون هنان معامل لٌزر وابحاث عدٌده حول استخدامات اللٌزر فً
المجال الطبً واٌضا توفٌر معمل حٌوي الجراء هذه التجارب علً الحٌوانات  .واٌضا نتوصً
بان تطبك النتائج النسٌجٌه للعٌنات لكً تكون النتائج ادق و اوضح.
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