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 الممدمة 

 lightان معنى اللٌزر هو لفظه مشتمة من اوائل الكلمات االنجلٌزٌة التالٌة 

amplification by stimulated emission of radiation  حٌث

ومعناها laserاخذت الحروف االولى من العبارة السابمة فكانت كلمه 

وببساطة الكبٌر او التضخٌم الضوئً بواسطة االشعاع المنبعث المستحث 

هو شعاع ولٌس اشعاع ومعنى هذا ان الشعاع له  شدٌدة فان شعاع اللٌزر

عن مالمسه السطح وتفاعله  تأثٌرهمستمر فٌبدا  تأثٌرولتً ولٌس له  تأثٌر

الشمس التً تحرق الجلد والذي ال ٌحدث للجلد اي اثار  كأشعةٌكون ولتً 

 0جانبٌة مستمبال

 الذرٌةمثال على ذلن المنبلة  لتأثٌرااما االشعاع فٌحدث فٌه استمرار فً 

فً التً مازالت اثارهما لحد االن  وناجا زاكًالمٌت على هٌروشٌما  التً

ً المنطمة فان اشعه اللٌزر تمع اما فً منطمة الطٌف المري او 0 الٌابان

تحت الحمراء بمناطمها الثالثة  المرٌبة و البعٌدة والمتوسطة اوفً منطمة 

 السٌنٌة األشعة ٌة ولد ٌمكن الحصول علٌها من منطمةفوق البنفسج األشعة

(1)0 

 اللٌزر انواع

ولٌزر اول ربون لٌزر ثنائً اوكسٌد الكوٌشمل –اللٌزر الغازي  -1

 0نٌون ولٌزر االركون-اوكسٌد الكربون ولٌزر  هلٌوم

زجاج, ولٌزر -وٌشمل لٌزر الٌالوت ولٌزر نٌدمٌوم-اللٌزر البلوري -2

 0ٌاج-نٌدمٌوم

 وٌشمل لٌزر الصبغة-لٌزر السوائل -3

 لٌزر زرٌنخات الجالٌوم وٌشمل–اشباه الموصالت  لٌزر -4

 لٌزر الومضات المصٌرة ذات الطالة العالٌة -5

 .(1)لٌزر االلكترونات الحرة -6
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 خصائص اشعة اللٌزر

  لألشعةالنماء الطبٌعً  او ما ٌسمىmonochromaticاحادٌة اللون  -1

 الصٌغةفشعاع اللٌزر ذو عرض طٌفً ضٌك ٌنتج عنه تردد مفرد ,وهذه 

دون سواها والسبب فً ان شعاع  الرادٌوٌةالشعة تمٌزها اكانت  الموجٌة

على طول موجً واحد فمط وانه احادي اللون ٌعود الى ان  اللٌزر ٌحتوي

ٌة اشعه اللٌزر تنتج عن انتماالت محددة بٌن المستوٌات الذرٌة او الجزئ

,وكذلن تعانً االنتماالت من تضٌٌك اكثر بواسطة وجود المرنان والذي 

 0ٌملص احادي الطول الموجً كثٌرا

باالتجاهٌة اي ٌكاد  ما ٌسمىاو  collimationتوازي الحزم الضوئٌة  -2

ٌكون معدوما كما انها بطبٌعتها  اللٌزرٌةالتشتت او التفرٌك فً الحزمة 

فتنتشر فً خطوط مستمٌمه ام العدسات مركزة دون الحاجه الى استخد

ٌمكن ان  بحٌثتؤدي الى التوازي ولهذا ٌمتلن شعاع اللٌزر اتجاهٌه عالٌة 

مسافات بعٌدة وبون ان ٌحدث لها توسع كبٌر  اللٌزر إلىتنتمل حزمة 

 0جدا  ضئٌلة األشعةبالمطر اذ ان زاوٌه انفراج 

تمٌز اشعه اللٌزر وهً خاصٌه بالغه األهمٌة coherenceالترابط  -3

اذان الترابط والتماسن بٌن موجات الحزمة الواحدة مكانٌا وزمانٌا ٌساعد 

الموجات الضوئٌة والفوتونات فً تموٌه بعضها البعض لتعطً طاله 

 0ولدرة عالٌة للحزمة الواحدة 

لطر ومركزه فً حزمة ذات  عالٌةشدة الشعاع  intensityالشدة  -4

ٌمكن  المالئمةاستخدام البصرٌات  ٌتر وعندملمال ٌتجاوز الواحد  ضٌك

 0(1تعرٌضها ولت الحاجة)
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 الفرق بٌن الضوء العادي واللٌزر

كل من الضوء واللٌزر فً الوالع هما موجات كهرومغناطٌسٌة  لكن  -1

 0ضوء اللٌزر هو منظم ٌتصرف مع خصائص محددة

ٌنتشر الضوء من مصدر عادي فً الفضاء ثالثً االبعاد,وبالتالً  -2

 اللٌزر تنتشر, فً حٌن ان اشعه ٌنتمل كل شعاع بزاوٌه معٌنه

 0البعض بعضهمابالتوازي مع 

ٌتكون الضوء العادي من مجموعه من االلوان  )الترددات( فً حٌن  -3

 0ان اللٌزر احادي اللون

 0(2تلفة بٌنما اللٌزر له ضوء مستمطب)للضوء العادي الطاب مخ -4

 فوائد اللٌزر فً الطب

اللٌزر فً المجاالت الطبٌة الى الكثٌر من الفوائد للبشرٌة  لد ادى استخدام

وعالج الكثٌر من  الجراحٌةحٌث سهل على االطباء الكثٌر من العملٌات 

 فً عالجها وٌمكن عرض تلن الفوائد صعوبةاالمراض التً كانوا ٌجدون 

حٌث ٌكون  الجراحةالٌوجداي اتصال بٌن االدوات المستخدمة ومكان -1

د عن الهدف وٌكون العالج فمط عن طرٌك االشعاع باللٌزر مما اللٌزر بعٌ

 0ودله  فً تحمٌك هدفه مرونةٌجعل استخدام الجهاز اكثر 

 0 الجراحةلله النزف الذي ٌصحب عملٌات  -2

عملٌات  ال ٌصاحبوبعده حٌث  تملٌل االلم اثناء العمل الجراحً  -3

 اللٌزر اي الم

الجهاز اي تعرض للتلوث او  ٌصاحب العدم الحاجه الى التعمٌم حٌث  -4

 0الماٌكروبات

 0تملٌل الحاجه الستخدام التخدٌر الموضعً -5

 ٌعتبر فً كثٌر من االحٌان عالجا اكثر دله -6



 

5 

اداء العملٌة  الرؤٌة عندوالستخدامات اللٌزر فوائد مثل وضوح  -7

 غٌر منتجمن  العملٌةوسهولة العمل تحت المجهر ودلة العمل واجراء 

 0حًجرا

ومنها دخول اشعه اللٌزر  الطبٌة التطبٌماتفً الكثٌر من  اللٌزردم استخ

 0(4)والتجمٌل وتفتٌت الحصى وغٌرها  الجراحةفً مجال 

 حصى الكلى

وغٌرهم  تتكون حصى الكلى من الكالسٌوم ,االكساالت,الزانثٌن والفوسفات

شدٌد ٌعرف بالمفص   بألمالكثٌر على شكل كتل تشبه الحجر وتسبب 

 بالمثانةالذي ٌربط الكلى  وهو األنبوبالكلوي  والذي ٌصٌب الحالب 

وغٌرهم من اجزاء الجهاز  المثانة,وكذلن مجرى البول االحلٌل ,

 0 (1)كما فً الشكل. (3البولً)

 

 

 ( ٌوضح حصى الكلى 1الشكل )
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 أنواعهااسباب تكوٌن حصى الكلى و

ارتفاع تراكٌز بعض نتٌجة  العادةكما ذكرنا فً الفمرة السابمة تتكون فً 

المواد التً لها المدرة على تشكٌل بلورات تؤدي الى تكوٌن الحصى انواع 

ٌفوق  هذا االرتفاعبحٌث ٌكون ,  ( oxalateمثل الكالسٌوم و االكساالت)

,خاصه اذا كانت لدر السائل فً البول على تخفٌض تراكٌز هذه المواد 

مداخالت الجسم من السوائل غٌر كافٌه او كانت مخرجاته عن طرٌك 

, وفً الولت نفسه لد ٌفتمر البول الى وجود مواد مرتفعةتحدٌدا التعرق 

مثالٌة لتشكٌل  بٌئةتمنع البلورات من االلتصاق ببعضها ,مما ٌخلك 

حصوات الكلى اال انه من الممكن ان تؤدي بعض الحاالت الطبٌة الى 

زٌادة مستوٌات هذه المواد الكٌمٌائٌة فً البول مما ٌساهم فً تكوٌن حصى 

ولد ٌختلف المسبب الذي ٌؤدي الى تكوٌن حصى الكلى تبعا لنوع الكلى 

على الحصى المتشكلة وبشكل عام ٌمكن بٌان انوا ع حصى الكلى الرئٌسٌة 

 النحو التالً :

 

حصى الكالسٌوم :تعد حصى الكالسٌوم النوع االكثر شٌوعا بٌن  -1

االفراد المصابٌن بحصى الكلى ,وٌتكون هذا النوع من الحصى  فً 

الب من اكساالت التً توجد فً معظم انواع  االطعمة التً الغ

 ٌتناولها االنسان وكذلن ان الكبد ٌنتج نسبه من مادة االكساالت.

( ٌنتج حصى حمض   uric acid stonesحصى حمض الٌورٌن ) -2

ارتفاع حموضة  نتٌجةالبولً  الٌورٌن اوماٌعرف بحصى الحامض

ٌث تتكون هذه الحصى الحد الطبٌعً لذلن ,ح بما ٌتجاوزالبول 

 0بوجود حامض الٌورٌن امابمساعده الكالسٌوم ام دون ذلن

( ولد تظهر الحصى من struvite stonesالحصى الستروفٌنٌة ) -3

معٌنه من التهابات المسالن  بأنواعهذا النوع فً حال االصابة 

البول, وذلن بفعل انتاج البكترٌا لمادة االمونٌا وتراكمها فً  البولٌة 
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 والمغنٌسٌومان هذه الحصى مكونه من مادة الفوسفات  وٌشار

 0واالمونٌوم

(تعد حصى السٌستٌن من  cysteine stonesحصى السٌستٌن ) -4

االنواع النادرة لحصى الكلى وتتكون من مادة السٌستٌن التً تنتج 

هذه الحصى فً العادة لدى  الجسم وتشكلبشكل طبٌعً فً 

ٌن تاثً بسبب ترسب السٌساالشخاص الذٌن ٌعانون من اختالل ور

,وبالحدٌث  ٌةالسٌست بالبٌلةمن الكلى الى البول وتعرف هذه الحالة 

(ٌمثل  amino acidعن السٌستٌن ٌشار الى انه حمض امٌنً)

  0(sulfur ( )1الحاملة الرئٌسً لمركبات الكبرٌت)

 طرٌمه تفتٌت الحصى باللٌزر

 على العملٌةهذه  وتعتمدان تفتٌت الحصى هو احد تطبٌمات اشعه اللٌزر 

اصدار اشعه لٌزر بنسبه للٌلة ولوة بارزه  ,لتتمكن من تفتٌت الحصى 

عن الى مكان وجود الحصى  األشعةالموجودة فً الكلى وٌتم اٌصال هذه 

 المثانةمن خالل االحلٌل الى  إدخالهطرٌك استعمال انبوب مرن ٌتم 

 النبوب ,كما ٌتم ارسال,ومنها الى الحالب فتنتمل االشعة عن طرٌك هذا ا

الى الجسم لتحدٌد مكان الحصى فً الكلى عن طرٌك منظار خاص  األشعة

ن لتكو  األشعة ال رسالٌساعد على تثبٌت االنبوب فً المكان المناسب 

 (.2. كما فً الشكل )لادرة على تفتٌت الحصى 

 

 ً تفتٌت الحصى اللٌزر المستخدم ف جهاز ٌوضح( 2الشكل )
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 الهدف من تفتٌت الحصى باللٌزر 

ً تسبب ٌهدف اجراء تفتٌت الحصى باللٌزر الى التخلص من الحصاة الت

ومضاعفات صحٌه مثل النزٌف وتلف  بأعراضالمصابٌن  لألشخاص

الكلى وااللم وعدوى المسالن البولٌة ومن المهم االشارة الى ان تفتٌت 

كافٌا فً التخلص من بعص انواع الحصى ,لذلن لدٌتم  ال ٌكونالحصى لد 

اخرى للتخلص من الحصى مثل تنظٌر الحالب  بإجراءاتاللجوء الى المٌام 

(ureteroscopy)ًوالتنظٌر الداخل(endoscopy ) الجراحة المفتوحةاو 

 . (2)فً بعض الحاالت النادرة
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