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المقدمة
يعتبروالماضيالقرنمنالثانيالنصففيالبارزةاالختراعاتأحدالليزر

منبهتميزيلماالتقليديةالضوءمصادرباقيعنجدامختلفضوئيا  مصدرا  

ألغراضيستخدمالإنهحيثضيقترددينطاقذاتالكثافةعاليةحزمة

.الشائعةالضوءمصادركباقياإلضاءة

منإليجابيواالدقيقتأثيرهحيثمنالطبفيكبيرةأهميةوتطبيقاتهلليزر

الجعفياستخدامهومنهاثانيا ،األمانناحيةومناوالا النتائجدقةناحية

فيلفةالمختالحيةالكائناتمنمجموعةهيوالفطرياتعامبشكلالفطريات

يمكنبحيثاألنشطةمنهائلةمجموعةلهاالخلويوتنظيمهاسلوكها

.والحيواناتكالنباتاتاألخرىالممالكتضاهيمملكةاعتبارها

اناإلنستصيبأنيمكنالتيهيالفطرياتمننوع300-200حواليهناك

منهااألكبرالجزءأوأغلبهاأنإالالحــارالدمذواتمنوالحيوانات

األخيرةاتالسنوفيلكنالعاديينلألفرادخفيفةاعراضا  وتسببإنتهازية

.حياةللمهددةالفطريةالعدوىاصبحتالمناعيةاألدويةإستخدامتزايدومع



أنهايثحاإلنسانحياةعلىكبيراخطراتشكلالجلديةالفطرياتتسببهاالتياألمراض

مستوىعلىالمستشفياتفييموتونالذيناألشخاصمن5%حواليمقتلعنمسؤولة

أخرىرقطإلىاللجوءتمفقدبالعقاقيرللعالجالجانبيةلإلعراضونظرا  المتقدمالعالم

هذهامالستخدواالطباءالباحثينمنالكثيرعمدلذلك،الليزرواهمهاباإلشعةالعالجمنها

.أمنا  واالكثرواألسرعاألسهللكونهاالتقنية

سمجفيتقدمهومدىالمرضشدةمدىعلىيعتمدالعالجفيالليزرإستخدامإعتمادإن

قاقيرالعجرععنهويوفرالمريضعلىأماناوأكثرمكلفغيركونهإلى"إضافةالمضيف

ةباإلضافاألمدطويلةشفاءمعدالتوبالتاليطويلةمدةخاللبإستمرارتؤخذالتي

الجهازوفيالكبدفيومشكالتكالصداعاالدويةتلكتسببهاالتيالجانبيةلإلعراض

.الهضمي



الهدف من الدراسة

.ة تكريتعزل وتشخيص الفطريات الجــلدية للمرضى المصابين في مدين-1

ع تصــنيف اإلصابات الفطرية ومعرفة نسب انتشارهــا حسب موقــ-2

.اإلصابة من الجسم

بعد مالحظة التغيرات المظهريــة التي تطرأ على المستعمرات الفطرية-3

.بزمن وطول موجي محدد DIODEو ND:YAGتعريضها لليزر من نوع 

طية على مالحظة أي الليزريين المستخدمين أكثر تأثيرا  وفعالية تثبي-4

.الفطريات المدروسة

.RAPD-PCRة تقييم التأثيرات الوراثية للفطريات الجلدية باستخدام تقني-5



الجانب العملي

جمع العينات
2017عينة من المرضى المصابين وللفترة مابين شهر تشرين األول 60تم جمع 

ارة وتم تسجيل المعلومات الكاملة للمرضى وحسب ما مبين في األستم2018إلى شهر كانون الثاني 

فرات وبواسطة مالقط وشتم جمع العينات من المناطق المصابة على الجسم بعد تعقيمها بالكحول 

مجهريا  جراحية ووضعها داخل اطباق بتري نظيفة ونقلها للمختبرات لغرض فحصها 

قطرة ة وأضيف فوقهاتم فحص العينات مجهريا  بأخذ جزء من العينة ووضعها على شريحة زجاجي

لطف وغطيت بغطاء الشريحة مع التسخين البطيء ثم ُضغط عليها ب%10بتركيز KOHمن محلول 

لمالحظة وجود األبواغ أو الخيوط 40Xو 10Xلفرش العينة ثم فحصت تحت المجهر بالقوى 

.الفطرية

تسلسل 

المراجع
المهنةالسكنالجنسالعمراألسمالتاريخ

وجود 

إصابات في

العائلة

وجود 

حيوانات 

لفي المنز

وجود 

أمراض 

مزمنة

منطقة 

اإلصابة



تحضير الوسط الزرعي

321
تماد على اإلعتم تحضير الوسط الزراعي حسب التعليمات للشركة المصنعة باإلضافة إلى

مع D.Wمل من 1000في ( 1)في الشكل SDAغم من 65المراجع العلمية وذلك بإذابة 

غم من 0.5لغرض التجانس ثم يضاف له STIRRERالرج الجيد ثم وضعه على جهاز 

و %96مل من الكحول 10بعد إذابته في ( 2)الشكل ( سايكلوهكساميد)المضاد الفطري 

مل من األسيتون ثم يُرج 10بعد إذابته في ( كلورامفينيكول)غم من المضاد البكتيري 0.05

فة ثم تترك نظيالخليط جيدا  ويوضع بالمؤصدة لغرض التعقيم بعدها يتم صبه في أطباق 

اضنة الحلتتصلب وتصبح جاهزة لإلستخدام ، زرعت العينات في األطباق ووضعت في 

.يوم مع المراقبة كل يومين لمالحظة النمو الفطري (7-21)مئوية لمدة 28بدرجة حرارة 



تشعيع العينات
T.RUBRUMها بعد إكتمال نمو الفطريات وتشخيصها تم إختيار نوعين منها لغرض تشعيع

تم األخذ من ( 1)ملم كما في الشكل 7حيث بواسطة ثاقب فليني بقطر C.ALBICANSو 

.عالمستعمرة النامية وتحويله إلى طبق جديد ونقلت العينات لغرض التشعي

بطول موجي (2)الشكل ND:YAGللنوع الثاني بليزر 6أطباق للنوع األول و 6تم تشعيع 

532 NM  6وبترددHZ 300,500,700وبثالث طاقات MJ 20,30وبزمنين SEC وذلك

للنوع 3أطباق للنوع األول و 3و، من فوهة مصدر الليزر 20CMبوضع الطبق على بعد 

وبثالث 5MWوبطاقة NM 650بطول موجي (3)الشكل DIODEالثاني تم تشعيعها بليزر 

وبنفس البعد عن فوهة المصدر ، وأخذت العينات المعرضة SEC 10,20,30أزمنة 

.مئوية مع المراقبة بشكل يومي 28وحضنت بدرجة حرارة 
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DNAإستخالص الحمض النووي 
من النمو الفطري وطحنه بوعاء خزفي بإستخدام MG 50تم إستخالص الدنا بأخذ 

ويضاف لها محلول 2MLالنتروجين السائل ثم نوزع المسحوق على أنابيب أبندروف سعة 

تحليل الخلية

مئوية وقبل 65بيروكلورات الصوديوم ونضعه في الحمام المائي بدرجة 50ΜLثم نضيف 

.CTABمن 100ΜLوNACLمن 150ΜLمدة من إستخراجه نضيف 

من كلوروفورم 700ΜLيستخرج األنبوب من الحمام المائي ثم يترك ليبرد ونضيف اليه 

ندروف لعلوية إلى أبأيزواميلي ثم ينقل إلى جهاز الطرد المركزي ، تنقل الطبقة المائية ا

خالت األمونيوم وتركه 100ΜLجديد ويضاف لها حجم مضاعف من األيثانول المبرد مع 

.دقائق ثم ينقل بعدها أيضا لجهاز الطرد المركزي10مئوي ل0تحت درجه حرارة 

وينقل إلى جهاز الطرد %70من اإليثانول 500ΜLنتخلص من الجزء الطافي ثم نضيف 

ص رض التخلالمركزي مرة أخرى ، يهمل الجزء الطافي ويترك األنبوب في الحاضنة لغ

إلى الدنا المترسب D.Wمن 100ΜLمن أكبر قدر من األيثانول ثم بعد أن يجف نضيف 

.لغرض اإلذابة

حيث تراوحت نقاوته مابين NANODROPقمنا بتحديد نقاوة الدنا وتركيزه بإستخدام جهاز 

– 456.8)وتركيزه 1.96إلى 1.69 20)NG/ΜL.



الترحيل الكهربائي
خدام عدة لك بإستتتم عملية الترحيل الكهربائي للكشف عن وجود الدنا وتحديد سالمته وذ

محاليل تم تحضيرها ُمسبقا

1-SODIUM BORATE ACID (SB)

2-LOADING BUFFER

3-RED SAVE

SBللكشف عن الدنا المجيني بإذابة كمية منه في محلول %1يحضر هالم األكاروز بتركيز 

بعد تثبيت األمشاط  TRAYثم يصب المحلول المتكون في حوض R.Sمع إضافة مقدار من 

حفر ثم يضبط الثم يترك ليتصلب ثم نسحبها لغرض تكوين الحفر ، ترفع عينات الدنا في 

(30-60)، وبعد مدة ( 1)بعد ربط األقطاب كما في الشكل 3V/CMالجهاز عند فرق جهد 

لغرض رؤية الحزم وتقدير حجمها كما في UVدقيقة يستخرج الهالم ويصور على جهاز ال

(.2)الشكل 
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RAPDتحضير تفاعالت ال 
ACCUPOWERبإستخدام العدة RAPDأجريت تفاعالت  PCR PREMIX KIT حيث

.تحتوي كل إنبوبة على المكونات األساسية لتفاعل البلمرة المتسلسل

ها باقي يضاف لتوضع األنابيب في علبة من الثلج للحفاظ على درجة الحرارة المثلى ثم

ثم يمزج ( D.Wمن 17ΜLمن الدنا و 2ΜLمن البادئ العشوائي و 1ΜL)المكونات 

ليجرى PCR، تنقل األنابيب لجهاز الSPINجيدا وينقل لجهاز الطرد المركزي لعمل 

ثلى لكل ارة معليها التفاعل التضاعفي حسب برنامج معين يتم إداخله يتضمن درجات حر

ا على هالم كهربائيمرحلة مع زمن مناسب أيضا ، وبعد إنتهاء البرنامج يتم ترحيل العينات

،وبعد إنتهاء الترحيل 5V/CMدقيقة وبفرق جهد 55ولمدة %1.5األكاروز بتركيز 

.لمالحظة الحزم وأحجامها الجزيئية UVيتم رفع الهالم وتصويره على جهاز ال



النتائج والمناقشة

نتائج الزرع المختبري
:بينت نتائج الزرع المختبري ما يأتي 

عينة 20وعدد العينات السالبة بلغت %66.6عينة بنسبة 40عدد العينات الموجبة بلغت -1

يعود السبب في ذلك إلى طريقة أخذ العينة أو في طريقة حفظها لحين%33.3بنسبة 

.زراعتها أو بسبب التناول المفرط لألدوية والمضادات من المريض

%43.33عينة بنسبة 26ولإلناث %56.66عينة بنسبة 34العينات المأخوذة من الذكور -2

جل والتي م بها الروالسبب بأن نسبة اإلصابة للذكور أعلى يعود لطبيعة األعمال التي يقو

.يكون فيها على تماس مع الحيوانات واألتربة

%55تها لغت نسبنسبة اإلصابة للقادمين من الريف أعلى من القادمين من المدينة حيث ب-3

.%45مقابل 

%35عينة وبنسبة 21بينت النتائج أن النصيب األكبر كان لسعفة الجسم حيث بلغ عددها -4

ظفر أقل سعفة اإلوسبب ذلك يعود إلى الرطوبة العالية واإلزدحام السكاني في حين سجلت 

.%1.6عدد بواقع عينة واحدة وبنسبة 

و TRICOPHYTONتم الحصول على جنسين من أجناس الفطريات الجلدية هما -5

MICROSPORUM 9عزلة للثاني، في حين تم الحصول على 2عزلة لألول و18بواقع

عزالت للفطر 3وASPERGILLUSعزالت للفطر 8وC.ALBICANSعزالت للخميرة 

PENICILLIUM.



40X100XTRICOPHYTON

40X100XMICROSPORUM



40X100XC.ALBICANS         

40X100XASPERGILLUS

40X100XPENICILLIUM



نتائج تأثير الليزر مظهريا  
ية أطول فترة زمنبعد تعريض العينات لليزر الحظنا أن المستعمرات قد نمت وزاد قطرها ب

مدة إن لمدة النبض ومقدار الطاقة و، من المدة الطبيعية عند مقارنتها مع عينات السيطرة 

يثة قد ات الحدالتعريض األثر الكبير في إيجابية وسلبية العالج حيث أن أغلب الدراس

دى ذلك لتغيرإستخدام مقدار طاقة ومدة تعريض أكبر من المستخدمة في هذه الدراسة أ

.مظهري وإيجابي عالجيا  

وأن ، خدم وجي المستأن فعالية العالج بالليزر تعتمد على مدى إستجابة االنسجة للطول الم

.ة وإيجابيإستخدام الليزر بفترات زمنية أطول وعلى عدة جلسات يعطي نتائج جيدة 

نتائج تأثير الليزر جزيئيا  
للكشف عن تأثير الليزر على دنا الفطريات المدروسة وأن RAPDأستخدمت تقنية ال 

تفاعل ظروف اللتفاعالت هذا المؤشر حساسية عالية لذلك يجب مراقبة كل جزئية خاصة ب

( .عمل الماصة الدقيقة ، البرنامج المستخدم ، تركيز البادئ ، تركيز الدنا )منها 

وف ربادئات عشوائية جميعها أعطت نتائج تضاعف مختلفة مما يدل على إن ظ5أستخدمت 

ع غير حللت نتائج هذا المؤشر بمقارنة نتائج العينات المعرضة م،التفاعل كانت مثالية 

على األحجامالمعرضة باإلعتماد على إختفاء حزم وظهور أخرى لم تكن موجودة وكذلك 

ر لمعرضة وغيفي حين لم يؤخذ بنظر االعتبار الفرق في شدة التألق بين ا، الجزيئية للحزم 

.المعرضة 



ا للبادائات الخمسة إختالفا  في عدد حزم الدنRAPDأظهرت نتائج الترحيل الكهربائي لنمط 

خدم حيث تم زر المستوتباينا  في احجامها الجزيئية لكل نوع من أنواع الفطريات وحسب اللي

ظافة لجدول لكل بادئ باإل( صورة)تحليل النتائج من خالل فحص أشكال الترحيل الكهربائي 

.زرمعاملة بالليلكل صورة تم إنشاءه على مبدأ إختفاء موقع أو ظهور موقع جديد بعد ال

دمة كما المستختفاوتت نسبة تأثر الفطريات مابين نوع الليزر وبين الطاقات واالزمنة

من كان تأثير ليزر الدايود على الفطريات المدروسة أكبر، ( 2)و ( 1)موضح في الجدولين 

األكثر تأثرا  بهذا الليزر من C.ALBICANSياك وكان فطر -تأثير ليزر الدنميوم

T.RUBRUM، 5أكبر تأثير كان عند الطاقةMW 30وبزمنSEC حيث بلغ عدد الحزم

.حزمة 14المفقودة 

حيث أثر على فطر DIODEعلى الفطريات أقل من ليزر ND:YAGكان تأثير ليزر 

C.ALBICANS أكثر من فطرT.RUBRUM 500حيث إن اكبر تأثير كان عند الطاقةMJ

.حزم 8حيث بلغ عدد الحزم الكلي المفقودة عند هذه الطاقة 20SECوبزمن 

فهو األكثر ضراوة وتحمل ألشعة الليزر من الفطر T.RUBRUMأما بالنسبة لفطر 

C.ALBICANS في كال الليزرين المستخدمين.



OP J-01 OP G-05

-OP Gوللبادئ OP J-01للبادئ DNA (RABD)الترحيل الكهربائي لناتج مؤشر التضاعف العشوائي لسلسلةال

C.ALBICANS)لعينات الفطريات %1.5على هالم األكاروز 05 , T.RUBRUM)المعاملة بالليزر.



(1)الجدول 

C. albicans

اسم البادئ

الطاقة وزمن التعرضعدد المواقع

الكلي

عدد المواقع بعد مرور جيلشرةبعد التعريض مبا

لمجموعة

السيطرة

T \ 10 sec.

Ene\5 mW

T \ 20 sec.

Ene\5 mW

T \ 30 sec.

Ene\5 Mw

غياب-ظهور +  غياب-ظهور +  غياب-ظهور +  

OP G-0535151641100,1000,600

1100,800,700

520, 350, 90

520 , 490 ,90

1100, 600

1100,600,390

520 , 90

490

1100,600,390

1100,800,600

420

490,520

OP J-012713122650, 200390650, 200

250, 200

390650, 250,200

700, 650, 250

390

OP P-0413652600500

500

600, 200

600

500

500

1000500

500

OP Q-02291586600710, 650, 1050

900, 710, 650

800, 520

520

710, 650

650

490

520

650, 1050,900

710, 650

OP V-203212137500, 200

450

1300,1200,550,400,1300,650

550, 400

2501300,1200,650

400,1300,760

400

650

450, 250

1300,1200,650

400,1300,1200

850,650,550, 400

21=14+187=10+168=7+169=8+238=12+1311=4+1366154219المجموع

15 , 1724 , 2015 , 16----مجموع الحزم المتباينة

%114.2%71.4%71.4%80.9%76.1%95.2----%تعدد االشكال 

T. rubrum

اسم البادئ

الطاقة وزمن التعرضعدد المواقع

الكلي

عدد المواقع بعد مرور جيلشرةبعد التعريض مبا

لمجموعة

السيطرة

T \ 10 sec.

Ene\5 mW

T \ 20 sec.

Ene\5 mW

T \ 30 sec.

Ene\5 mW

غياب-ظهور +  غياب-ظهور +  غياب-ظهور +  

OP G-053013143500, 400,

1100, 600

1000, 390500, 450, 390,550

1100,800,600

1000500,550, 450, 900

1100,800, 450

1000

1000, 90

OP J-01228104800, 550390, 250

390, 250, 190

800250, 190

390, 250, 190

800250, 190

190

OP P-0416952600, 500, 400

350, 600

300500, 400300,800

, 300

600800, 300

300

OP Q-023418106800, 5001050, 900

700, 600

500, 500700, 600

1050,900

700,600,250

750, 500

750

700, 600

1050,600

OP V-20319202650,450

320,1250,1150

450,320,250

900,500

900

1200,650,

450,320,1150

1000,700,600

320,220

900, 500

900, 500

320, 220,1150

600, 450,320

220

900, 500

, 500

16=7+199=10+209=11+229=11+1511=9+216=11+13357591710المجموع

18 , 2017 , 1622 , 20----مجموع الحزم المتباينة

%100%105.8%129.4%117.6%117.6%94.1----%تعدد االشكال 



(2)الجدول 

اسم البادئ

C. albicans

عدد المواقع عدد المواقع

لمجموعة

السيطرة

الطاقة وزمن التعرض

بعد التعريض الكلي

مباشرة

\ Tبعد مرور جيل 20 sec. 

Ene\300 mj

T \ 20 sec. 

Ene\500 mj

T \ 20 sec. 

Ene\700 mj

T \ 30 sec. 

Ene\300 mj

T\ 30 sec. 

Ene\500 mj

T \ 30 sec. 

Ene\700 mj

غ-ظهور +  غياب-ظهور +  

يا

ب

غ-ظهور +  

يا

ب

غ-ظهور +  

يا

ب

غي-ظهور +  

اب

غ-ظهور +  

اي

ب

OP G-0553301941400 , 1100

900 , 800

1100 , 700

270

370 , 100

1100 , 900

800 , 700

1100 , 900

590 , 270

590 ,270 ,100

1100, 700

600

1100

370,270

590,370

270

1150 , 800

1100 , 600

500

270

370 , 270

1100 , 450

350

1100 , 700

590 , 270

590 , 270

100

1100 , 900

450

1100

290

590, 370

270, 100

OP J-016530305_790

210

650790

790

650

650 , 550

_220

550

790 , 210

790

270790

790

1000,1100

1000,1100

790

790

OP P-04206122_800, 6501100, 900650, 650_650_800, 6501100,720__650

OP Q-025628235720

720, 250

_700570 , 1050

900, 250

800 ,6501050,570

1050,900

_570700, 290

500

250

900, 570

_570, 1050

900, 250

OP V-204413283500,  2901000, 390

1220

500, 290

290

1220600 , 2901220620

600

1220, 1000

390

600, 4201220600, 420

290

1220, 1000

14=7+117=6+115=6+135=6+127=3+99=5+114=5+116=5+146=8+136=4+109=4+116=6+238107112195المجموع

12 , 1213 , 1312 , 128 , 1510 , 1112 , 10----مجموع الحزم المتباينة

%  تعدد االشكال 

Polymorphism

----57.9%52.6%78.8%63.1%63.1%52.6%68.4%42.1%63.1%63.1%63.9%68.4%

T. rubrum

اسم البادئ

عدد المواقع عدد المواقع

لمجموعة

السيطرة

الطاقة وزمن التعرض

T \ 20 sec.

Ene\300 mj

T \ 20 sec.

Ene\500 mj

T \ 20 sec.

Ene\700 mj

T \ 30 sec.

Ene\300 mj

T\ 30 sec.

Ene\500 mj

T \ 30 sec.

Ene\700 mj الكلي

بعد التعريض 

مباشرة

بعد مرور جيل

غ-ظهور +  

يا

ب

غ-ظهور +  

يا

ب

غ-ظهور +  

يا

ب

غ-ظهور +  

يا

ب

غي-ظهور +  

اب

غ-ظهور +  

اي

ب

OP G-054017203450

1100 , 700

100

10001100 , 900

100

1000, 590

380

1150, 450

100

1100, 850

1000,590

1000,590

500 , 400

1100 , 900

1000

1000

900, 500

100, 1050

800, 700

1000, 590490, 300

50

300 , 50

1000, 590

380

590, 380

OP J-015825294900 ,190220750

900 ,190

220490 ,1200

900, 190

220900, 1902201200, 800220, 220 370, 250800, 750

800, 500

220

OP P-04299182790, 650

550

800650

650

390650800, 390690, 650

580

__800, 3901050, 500800, 390

OP Q-024019174900, 800

900, 800

1050, 420

1050, 420

900, 600

900, 490

420, 1050

420, 230

7001050,420

320,230

1050,420

900, 550

1000, 490

1050, 420

230, 1050

420

6501050, 420

420, 230

7501050

1050, 230

OP V-20404342720, 450

320

1000, 520

1000, 520

450, 320

320, 250

1000, 520

1000, 520

1300,250

1200,320

1050,700

600

1000,520

1000,520

1200, 700

600, 450

320, 250

720

1000,520

1000,520

1200,320

1050,700

600, 250

1000,520

520

1150, 300

1150, 700

350, 420,250

520,1000

1000

14=6+198=12+157=8+157=12+123=6+206=14+176=7+1810=13+135=6+167=10+116=5+166=11+20774118155المجموع

15 , 1018 , 1220 , 1520 , 1320 , 1116 , 16----مجموع الحزم المتباينة

%تعدد االشكال 

Polymorphism

----73.3%106.6%86.6%106.6%100%133.3%80.0%133.3%66.6%133.3%100%120%



لعيناتRAPDالمؤشرنمطفيحصلتقدكبيرةإختالفاتالدراسةهذهنتائجبينت

رمؤشنمطفيالحزمإختفاءإن،المعاملةبغيرمقارنة  بالليزرالمعاملةالفطريات

أوفردةالمالسلسلةتكسر)للدناتلفحصولإلىيعودلليزرالتعرضبسببRAPDال

.البادئلتسلسالتالمتممةالنيوكليوتيداتبمواقعتغيراتبسببأو(المزدوجة

مباشرالالتعريضعندالحزمةغياباألولشكلينعلىيكونالليزربأشعةالفطرتأثر

كانانيالثوالشكل،الدناضمنالموجودالبروتينتأثرسببهكانجيلمروربعدوظهورها

ببوالسالمعاملةللعينةجيلمروربعدالحزمةظهورعدموالدليلالفطرفيطفرةإحداث

.الترانسبوزوناتبسببأوالنيوكليوتيدتسلسلفيلتغيرإمايعودذلكفي

جذوراجوإنتالماءجزيئاتفكأوفصلإلىيؤديفيزيائيتطفيرعاملالليزريُعتبر

الجزيئاتمعتتفاعلالمتحررةالحرةالجذور،المؤكسدالتحطيمتسببالتيالهايدروكسيل

.للدنانائيالبالتركيبتحطمإلىيؤديوهذااأللكتروناتمنهاوتزيلالدنابضمنهاالحيوية

جديدةاطإرتبمواقعوجودإلىإمايعودالفيزيائيللمؤثرالتعرضبعدجديدةحزمظهورإن

فييرتغإلىيعودقدأوالدنامنمنطقةحذفبسببأوالبادئاتإلرتباطمالئمةأصبحت

.الطفراتبسببالمتممةالمواقع



نسيجية يمكن والمادة يسبب تغيرات( الليزر)إن الطاقة الناتجة بالتأثير المتبادل بين الضوء 

ألخذ مور التي يجب ااإلستفادة منها في طرق العالج عند إستعمالها مع مواد حيوية ، من األ

زر نوع موجة اللي،الشدة ، مدة التعرض ، معامل األمتصاص )بها عند أستخدام الليزر  هو 

(.، الطول الموجي

ء يعتبر تقنية طبية متطورة حيث إن التعرض لضوLLLTالعالج بالليزر منخفض الطاقة 

.الليزر قد يمنع وظيف خلوية معينة 



اإلستنتاجات

.هو أكثر الفطريات التي تسبب إصابات جلدية TRICHOPHYTONأن الجنس -1

إلى ي ذلكفي هذه الدراسة تم الحصول على فطريات إنتهازية وخمائر يعود السبب ف-2

.نقص في المناعة أو بسبب مرضي السرطان والسكري 

مقابل %56.66نسبة إصابة الذكور أعلى من نسبة إصابة اإلناث حيث بلغت النسبة -3

43.33% .

.المختلفة ألزمنةعدم تأثر الفطريات المدروسة مظهريا  بعد تعريضها لليزر بالطاقات وا-4

ستوى المكفاءة نوعي الليزر المستخدمين في التأثير على الفطريات المعرضة على-5

.الجزيئي 

حيث أن ميوم ياكليزر الدايود كان األكثر تأثيرا على الفطريات المعرضة من ليزر الند-6

.SEC 30وعند الزمن 5WMالطاقة المؤثرة لليزر الدايود كانت عند 

T.RUBRUMهو األكثر تأثرا  على المستوى الجزيئي من فطر C.ALBICANSالفطر -7

.هو األكثر ضراوة من األول  T.RUBRUMوأن الفطر 

في الكشف عن تأثير اإلشعاع على الخاليا الحية ومنها RAPDإمكانية إستخدام تقنية -8

.المادة الوراثية 



دراسات مستقبلية

.لجلديةدراسة تأثير الليزر على اإلنشطة األنزيمية للفطريات الجلدية وغير ا-1

.ول زمنية أطإستخدام ليزرات ذات قدرة أعلى من المستخدمة في هذه الدراسة وبفترات-2

.CO2إستخدام ليزرات أخرى ومعرفة مدى تأثيرها طبيا  كليزر األركون وليزر-3

الل لدية من خمعرفة حدود األمان وإستخدام الليزر في العالج المباشر للفطريات الج-4

.تطبيق ذلك على األرانب أو الفئران بعد إصابتها بالفطريات الجلدية 

في الكشف عن تأثير الليزر على جينات PCRإستخدام تقانة البلمرة المتسلسل -5

.متخصصة تشفر لبروتينات أساسية في ضراوة الفطر وإحداث األصابة 



شكرًا إلصغائكم


