
      
  

 

 Afghan Association for Physical Therapy  Issue No13  

 

LESER THERAPY 

 

Newsletter March 2017 

 

 

 

 

 لیزر تداوی با 

LESER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Therapy 

حالی که لیزر های استفاده شده در  نرا با اشعه رادیواکتیو مقایسه می کنند درآاغلب مردم با دید تردید به لیزر می نگرند و گاهی حتی 

ای که  در واقع یک نوع نور است. یک اشعه پرانرژی لیزر.  و توانبخشی بسیار ایمن و بدون خطر می باشند  فرایند های طب فیزیکی

ای  ارای مادهدر حقیقت د نظر جهت تداوی منتقل کند. لیزرها مورد انساج به  شده  طور کامالً انتخاب  تواند انرژی خود را به می

منعکس   در داخل دستگاه و پروب آن موجب کند. دو آینه نظر تقویت می مورد )اشعه(طیفباشند که نور را تولید و از طرفی در  می

شود. این  هایی با نوری قوی و موازی تولید می نتیجه آن، اشعه  شوند. در این منبع می داخلوبرگشت نور ایجاد شده از   شدن و رفت

 باشند. ای از یک یا چند رنگ خالص می  ها مجموعه اشعه

 لیزر: ویژه گی های نور

 : Monochromaticityتک فامی-1

است،اگربه منشورنیزبرخورد کند بازهم ،تنها یک همه فوتون های لیزر،طول موج یکسان وفرکانس یکسان دارند. نورلیزرخالص 

 باریکه مستقیم با طول موج مشخص ایجاد می کند.

 :Coherency وابستگی -2

  .همه فوتون های لیزر،هم فازند،با هم گام برمیدارند،قله هر موج روی موج دیگرمنطبق است

 :directivity  جهتی وهم  Low divergenceکم  انشعاب -3

همه فوتون های لیزر تقریبا موازی هم ودریک مسیرمعین هستند ودر راستای مستقیم حرکت می کنند، البته با کارگذاری عدسی های 

 لیزر را کم وزیاد کرد. انشعابویژه می توان 

  High intensity and brightnessدرخشندگی  شدت باال و -4

کند. این طیف خاص  کند و آنرا برای کاربردهای طبی لیزر محیا می مجزا می که لیزر را از یک المپ معمولی این خصوصیاتی است

شود و به این طریق موجب ترمیم  می A.T.Pای سلول یعنی   نور لیزر موجب تحریک سلول زنده و یا صدمه دیده و افزایش ماده تغذیه

دسک کمر، تدوای آرتروز زانو و تداوی دردهای شانه های عضلی _ اسکلیتی مانند تداوی  دیده و تداوی خصوصاً در بیمای  نسج صدمه

( C.T.Sعصب میدین ) صدماتهای عصبی مانند  ، کمک به ترمیم عصب در مریضان دیابتی یا سندرمدرد بند دست و درد گردن و

 شود. می

 تقسیم بندی لیزر

 رها را می توان براساس طول موج به چند دسته زیر تقسیم کرد:لیز

  نانومتر. 044تا  044لیزرهای ناحیه مرئی طول موج 

  نانومتر. 0044تا  084لیزرهای مادون قرمزنزدیک با طول موج 

  نانومتر. 0444تا  0044لیزرهای مادون قرمزمیانه با طول موج 

  میکرومتر. 0نانومترتا  0444لیزرهای مادون قرمز دور با طول موج 

http://darmanedard.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://darmanedard.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA
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  نانومتر. 044تا  003بنفش نزدیک با طول موج  ماوراءلیزرهای 

  نانومتر. 003تا  084بنفش میانه با طول موج  ماوراءلیزرهای 

  نانومتر. 084بنفش دور طول موج زیر  ماوراءلیزرهای 

 لیزرها را برپایه ماده فعال تشکیل دهنده آن به انواع لیزرهای جامد،مایع، وپالسما تقسیم می کنند. 

وتقسیم بندی لیزر به اساس توان به انواع لیزرهای کم توان ،با توان متوسط وپرتوان طبقه بندی می کنند. وهمچنان براساس واکنش 

 .نوربا نسج نیزبه انواع مختلف دسته بندی می شود

 

 اثرات فزیولوژیکی نورلیزر
 نورلیزر دارای اثرات کیمیاوی ،برقی والقای بیولوِژیکی می باشد.

 

 های تداوی چیست؟ تداوی بالیزر بر دیگر روش برتری
های تداوی  طور دقیق آن را به نواحی موردنظر بدن تطبیق کرد، کاری که در دیگر روش توان به به دلیل کوچک بودن لیزر، می

فرسا باشند، تدوای بالیزر، تداوی   های دیگر ممکن است دردآور و طاقت ، در شرایطی که انجام تداوی پذیر نیست. عالوه بر این امکان

که، تداوی بالیزر امکان دسترسی به محل جراحت یا درد را بدون ایجاد هیچ   تر از همه این بدون درد و غیرتهاجمی است و شاید مهم

 سازد. پذیر می ج اطراف، امکانصدمه ای به انسا

 درهنگام تداوی بالیزر باید همواره مراقب خطرهای ناشی ازتابش لیزربود. خطرهای تابش لیزرشامل:

 صدمات جلدی،کیمیاوی،اکتریکی، میخانیکی، آتش سوزی،صدمات چشمی وانفجار است.

 

 ؟داشته باشند چیستدربهبود آنها نقش موثری  می توانند که لیزرهای تخصصیامراضی مهمترین 

 سک کمرد تداوی لیزر
می باشد.  FDAآمریکا  دوائیتاثیر فوق العاده و مهمی دارد و مورد تایید سازمان غذا و  سک گردنو د سک کمرد در تداوی لیزر

سک د تداویدر  زیکی و توانبخشی طب ف  های اصلی و الینفک کلنیک های تداویکمر امروزه آن را به یکی از  دسک تداوی لیزر

روز اول می تواند تا  طقه کمر می شود ، البته در سه کمر به صورت حاد موجب کاهش درد در من دسک تداوی لیزرکمر می باشد. 

سلولی می  ATPکمر افزایش ماده  دسک لیزرتراپیایجاد شده تشدید درد هم بدهد. تاثیر طوالنی مدت  کیمیاویحدودی به دلیل تاثیرات 

کمر  دسکدر سطح سلولی ایجاد می شود و کمک می کند تا سلول صدمه دیده در تحریکات  لیزرتراپیباشد که مقدار زیاد آن به کمک 

 خود را بهبود ببخشد.

 کمر به صورت سریعی کاهش یابد. دسکد بعد از موجب می شود در لیزرتراپی

 نها استفاده کرد.آموارد حاد و هم مزمن می توان از های موجود در دنیاست که هم در  مودیلیتیجز تنها  تداوی لیزر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://darmanedard.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1
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 Heel Spurدر  تداوی لیزر

کفی و ورزش و تکنیک های دستی به کار برده  پهلویمی باشد و اگر در  تداوی های  مودیلیتیاز مهمترین  Heel Spur لیزرتراپی

 ق معاف می کند.یاز تزر را  مریضانشود بسیار موثر است و بسیاری از 

 در سیاتیک تداوی لیزر

را از دست داده است.  یاوتدقسمت مهمی از  مریضهایی است که اگر استفاده نشود  مودیلیتیسیاتیک بسیار موثر و جز  لیزرتراپی

سیاتیک باید زیر نظر متخصصین و کسانی که کامال به لیزر آشنایی دارند انجام شود تا هم دوز مناسب به عصب تابیده شود  لیزرتراپی

 دچار تشدید درد شود. مریضو هم افزایش دوز ایجاد نشود که 

 

 

 

 

 

 

 زانو لیزرتراپی

خصوصا اگر در زاویه درست تابانده شود موجب کاهش التهاب و  عینک زانودر زانو درد و بخصوص نرمی غضروف  تداوی لیزر

آرتروز زانو  تداویدر  FDAآمریکا  دوائیسازمان غذا و  دستگاه هایی است که  دودحم زءپرتوان ج تداوی لیزرمی شود.  نسجترمیم 

زانو باید به صورت صحیح انجام شود تا درد زانو  تداوی لیزرن را تایید کرده است. آرد و افزایش انعطاف پذیری زانو و کاهش د

 کاهش یابد و فرآیند های ترمیمی شرو ع شود.

درجه با دوز مناسب تحت تابش اشعه لیزر قرار بگیرد بلکه باید پشت زانو ،  04تا  84زانو باید نه تنها زانو در زاویه  لیزرتراپیدر 

 لیزرتراپیفاوی منطقه هم تحت تابش اشعه قرار بگیرند. مل واتغدبط به زانو و ریشه های مرت ، ناحیه کمر در وسپس انسری ایبورس

 زیکی و توانبخشی این دوز افزایش می یابد.متخصص طب ف معالججلسه طول می کشد و به تدریج و با نظر  00تا  00مناسب زانو بین
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 شانه تداوی لیزر

در عضالت اطراف  نوع دوامدارو لیزر پرتوان با  در منطقه آسیب Puls نوعبا  ستفاده از لیزر پرتوان شانه خصوصا ا تداوی لیزر

دچار درد و خشکی شانه را از درد نجات دهد . یکی از موثرترین مریضان شانه و گردن و خصوصا کپسول خلفی شانه می تواند 

 می باشد. تداوی لیزرندون های شانه شانه یخ زده و پارگی ت تداویها در  مودیلیتی

 

 

 

 

 

 

 

 صورت بسیار موثر است. بلزپلسیدر  تداوی لیزر

ده می کنیم . در موارد اف لیزرهای کم توان و پرتوان استفزیوتراپی از انواع مختلزیکی و توانبخشی و همچنین فطب ف ساحهما در 

 دسککمر و  دسککم توان هم موثر باشد ولی در بیماری هایی مانند  تداوی لیزرسطحی مانند مشکالت انگشت دست ممکن است 

 گردن که عمق مشکل باالست فقط لیزرهای با توان باال می توانند در آن نفوذ کنند .

 بر اساس مریضیا یکنواخت باشند و  دوامدار نوعلس و هم پ نوعدر بین لیزرهای پرتوان باید لیزرهایی انتخاب شوند ، که هم دارای 

 مورد نظر و میزان اشعه را تعیین کند. نوعدر هر منطقه  معالج نظر مشکلش و بر اساس

 ؟کمر و سیاتیک به چه شکل می باشد دسکی مانند در ضایعات اسکلتی _عضل تداوی لیزر 

باید یک دوز  مصاب باشدریشه عصب  یکهدر موارد مهم است که دوز صحیح لیزر در هر منطقه انتخاب شود. بسیار  تداوی لیزر در

 .دیگراز یک دوز  دسک  چند تداوی لیزرلیزر استفاده شود ، در 

ود لس تحت پوشش لیزر قرار داده شبه صورت صحیح و عمدتا از طریق پ آسیب دیده که عمدتا تالش می شود هجز منطق لیزرتراپیدر 

  و پوشش لیزر قرار گیرد. تداویتحت  های مختلف لیزر  نوعنطقه آسیب دیده هم باید به کمک ف مم، منطقه مورد آسیب و همچنین ل

مورد تابش  دوامدارلس و ریشه عصب کمر باید از نوع پ نوعف نود ها از مقه آسیب در مراحل اولیه از نوع پلس و لمنط لیزرتراپی

 از لیزر قرار بگیرد.مناسب دوز 

 فزیوتراپیدر  تداوی لیزر

در   COLD LASER و از انواع 0و  0متعددی بهره می گیریم . عمدتا ما از لیزرهای نسل اصوال در فزیوتراپی ما از لیزرهای 

فزیوتراپی می باشد. انواع کم توان لیزر در فزیوتراپی عمدتا برای  مودیلیتیاستفاده می کنیم . لیزر بهترین و موثرترین  راپیتفزیو

ق تر دستیابی کنیم باید از لیزرهای یعم انساجرنج استفاده می شود . اما برای اینکه به آسطحی مانند مشکالت انگشت و موارد  تداوی

 پرتوان و توان ها و طول موج های خاص استفاده کنیم. 
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 اختالالت مشابه  گردن ارتروز زانو و سایر دسک تداوی کمر دسک تداویلیزر در  تاثیر گذاری مزمکانی

 

;کلسیمی و افزایش فعالیت ماكروفاژها،   سلول، تغییر در كانال هاي PH، كاهش ATPشامل افزایش ساخت  :اثرات در سطح سلولي

 فوسیت هاست.مفیبروپالستها و ل

اثر دیگر عروقی شامل  مزتابولییم آثار ضد التهابي , تغذیه اي و تحریك ن آرگ های خونی ودر نتیجه  متوسع شدن  :اثرات عروقی

تخریبات و  نسجرفع تورم و فعال شدن ترمیم مجدد  تغییر فشار هیدرواستاتیك در مویرگها كه منجر به افزایش جذب مایع بین سلولي ,

 نمیشود .نسجی 

 بر هدایت عصبي و بازسازي عصب تأثیر مثبت و افزاینده    : عصبی  اثرات 

در میتوكندریها , تولید انرژي بیشتر در سلول , فعالتر شدن آن  ATP تولید تاثیر بر روند  ولی همانگونه که گفته شد مهمترین اثر آن  

 ل مي گرددنیز حاص نسجیهمچنین تحریك فعالیت میتوزي , كه بدنبال آن افزایش سرعت ترمیم مجدد   و

(          Repair)  ترمیمي -2 ( Analgesic) تسكیني  0بیماری ها می باشد تداویطور خالصه لیزر داراي سه اثر عمده در   و به

 (. Anti- Inflammatory)ضد التهابي -0

 

 :می شوند در یک نگاه تداوی لیزر  که با امراضیشایع ترین 

o گردن دسککمر و  دسک تداوی لیزر 

o وز زانورارت تداوی 

o یخانیکیو گردن درد با علت های غیر اختصاصی و م کمر درد لیزرتراپی 

o  لیشیا.درومو کن عینک زانونرمی غضروف 

o  دردهای ناحیهCoccyx. 

o  ( دردهای ناحیه ارنجTennis Elbow  وGolf Elbow) 

o  ندون های شانهشانه و التهاب ت  جمله خشکی مفصلدردهای ناحیه شانه از 

o Heel Spur 

o  عصبی.درد های سیاتیکی یا به علت 

o  حاد.و کمک به افزایش فرایند ترمیم شکستگی  مزمنکمک به کاهش درد ناشی از شکستگی 

o ندون هاکاهش التهاب در ت. 

 

  

  مأخذ:

 )سال چاپ , مولف ( کتاب جامع درد -

 http://darmanedard.ir سایت انترنیتی دکترسپهریان -
 

 

 

 

 احترامبا 

 "حق بین" عبدالشکور

 مسئول فرهنگی انجمن فزیوتراپی افغانستان

http://darmanedard.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1
http://darmanedard.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF

