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 کم توان در ترمیم زخم هایاثر لیزر

 علی اکبر صبوری ،  بهرام گلیایی *,هدا کشمیری نقاب

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

  )ارائه گردید 95-96 دوم الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس (

هچکید  

که امروزه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  ای استناشناخته خم شامل مراحل بسیار پیچیده و گاهاًترمیم ز  مقدمه:

کند که شخص را مستعد ایجاد بافت گرانوله و یا فیبروز در محل ضایعه می ،طوالنی شدن زمان ترمیماست زیرا 

طور کلی شامل فاز التهابی، فاز مهاجرت، فاز به ترمیم زخم  گردد.قطع عضو تواند منجر به کاهش عملکرد عضو و یا می

نزدیک  لیزرهای کم توان، از تابش طول موج طیف قرمز تا مادون قرمز تکثیر و در نهایت فاز بلوغ و بازسازی است.

ها شامل تسریع روند بهبود زخم وترمیم بافتی، بدون ایجاد اثر گرمایی قابل توجه، در درمان طیف وسیعی از بیماری

 شود.تسکین درد استفاده می لتهاب وکاهش ا

 هایسلول (،regenerationزایی )برای مطالعه بازهای فیبروبالست انسانی زخم، سلول in vitroدر مطالعه  روش ها: 

HUVEC برای مطالعه آنژیوژنز و سلول( های ماکروفاژ موشیmurine mono-cyte/macrophage RAW264 )

ها از تست برای بررسی پرولیفراسیون سلولگیرد. میهابی مورد مطالعه و بررسی قرار التهای ضدبرای مطالعه فعالیت

MTT های فیبروبالست و مهاجرت سلول، سنجشHUVEC  ازscratch assay  وtube formation assay در  و

 گردد.استفاده می Noنهایت برای بررسی فاز التهابی از سنجش مهار 

 in vitroدر وجود دارد.  in vivoتوان به صورت مبنی بر اثربخشی لیزرهای کم شواهد بسیاری بحث و نتیجه: 

در فاز اولیه ترمیم یعنی فاز التهابی لیزرهای کم توان باعث افزایش تکثیر فیبروبالست و ساخت اپیتلیوم جدید 

 شده وکه مانع از ایجاد عفونت  شدهمهاجرت نوتروفیل ها و لنفوسیت ها به محل زخم بعالوه باعث افزایش  .دنشومی

 .بخشندرا بهبود میساخت کالژن و دیگر پروتئین های ماتریکس سلولی نیز لیزرهای کم توان در فاز بلوغ و بازسازی 

 توان، ترمیم زخم، باززایی،رگزایی، ضدالتهابیلیزر کم :واژه کلید
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