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بررسی میزان اریتمای حاصل از لیزر موهای زائد با استفاده از شیوه طیفسنجی بازتابی
پخشی
 ليال عطایی فشتمی.3و2 ،نسرین زند.2 ، افشان شيركوند.2و1 ،عزالدین مهاجرانی.1 ،مژده بابادی.1
. دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده ليزر و پالسما، اوین، تهران.1
. جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، مركز تحقيقات ليزر پزشکی، گروه ليزر پزشکی.2
. كلينيک سلول درمانی پژوهشگاه رویان،گروه پوست.3
 پس از لیزر موهای زائد توسط تکنیک طیفسنجی بازتابی پخشی3  فرد با رنگ پوست10) میزان اریتم(سرخ شدگی،چکیده –در این مقاله
 طیف9  طیف بهعنوان مرجع قبل از موزدایی و9 ، طیف18  از ناحیه صورت هر فرد، بهمنظور مطالعه رفتار طیفی.مورد بررسی قرار گرفته است
 جذب نور در نواحی طیفی مربوط به جذب هموگلوبین به علت افزایش، با مقایسه طیفها و بررسی زیرپیک ها.پس از آن اتخاذ شده است
. میزان این تغییرات برای هر بیمار محاسبه و گزارش شده است. افزا یش یافته است،موضعی دما و شار خون پس از موزدایی
. ليزر موی زائد، طيفسنجی بازتابی پخشی، اریتم-كليد واژه
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Abstract- In this paper, we are planning to investigate the amount of erythema in 10 people with skin type III just after the laser
hair removal using diffuse reflectance spectroscopy. For studying of spectral trend, 18 spectra, 9 spectra just after the hair removal
and 9 spectra before starting laser, were collected from each case from their face region. By comparison of before and after
spectra and evaluation sub-peaks, light absorption in hemoglobin absorption peaks shows an increase that seems to be due to
increase of blood flow following the local temperature rise in the laser irradiated site. The magnitude of intensity rise is calculated
and reported for each of persons.
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 -1مقدمه

موزدایی توسط پرتو ليزر به عنوان یک روش درمانی مؤثر به
طور گسترده مورد استفاده قرار میگيرد .در این روش
درمانی كاربرد پارامترهای تابشی (پهنای زمانی پالس،
دانسيته انرژی و  )...نادرست و عدم توجه به رنگ پوست
منجر به بروز عوارض پس از درمان مانند سرخی و یا
سوختگی پوست و یا نتایجی مخالف با انتظار میشود] [3كه
استفاده از طيفسنجی بازتابی پخشی ابزاری مکمل به منظور
اندازهگيری درصد سوختگی و صحيح و خطا بودن
پارامترهای ليزر است.

 -2اریتما
اریتما( ،)Erythemaسرخی پوست است كه به عنوان یک
عارضه جانبی ،منجر به افزایش شارش خون یا هایپرميای
مویرگهای خونی در الیههای زیرین پوست میشود .در

نتيجهی این اتفاق لکههای قرمزی در سطح پوست ظاهر
میگردند .این عارضه به علل مختلف مانند :جراحت ،گرما،
حشرات ،حساسيت به دارو و اپيالسيون یا برداشت موهای
زائد به روش نوری و هر آنچه كه منجر به گشاد شدن
مویرگها و در نهایت سرخی شود ،ایجاد میشود .اریتما با
فشار انگشت در ناحيهی سرخ شده از بين میرود و مجدد ًا
ظاهر میشود].[۴

 -3روش مطالعه
برهم كنش نور با بافت با پدیدههای مختلفی از جمله جذب
و پراكندگی روبرو است .جذب ناشی از كروموفورهای پوست
و پراكندگی ناشی از تغيير در ضرائب شکست الیههای
مختلف پوست و ابعاد مختلف ذرات پراكننده در بافت
است].[5
در این مقاله از یک منبع نور هالوژن-تنگستن در ناحيه طول
موجی  ۴00-700نانومتر استفاده شده است .به دليل
ناهمواری سطح پوست مقداری از نور به سمت نور فرودی
پراكنده و پخش میشود و از بافت خارج میگردد .مطابق با
شکل  1نور بازتابی پخشی ،توسط یک فيبر نوری بر پایه یک
پروب دوطرفه جمعآوری میشود .پروب بازتابی از شش فيبر
تابش كننده نور و یک فيبر مركزی جمعكننده تشکيل شده
است .نور پراكندهای كه توسط فيبر مركزی جمعآوری
میشود به عنوان ورودی به اسپکتروفوتومتر ()+USB2000
ارسال میگردد .اطالعات ارسال شده توسط كامپيوتر به
صورت تابعی از طولموج قابل مالحظه هستند و اطالعات به
صورت اعداد قابل پردازش و بررسی است.

شکل :1طرحوارهای از چيدمان طيفسنجی بازتابی پخشی.

در این تحقيق ،به منظور مطالعه رفتار طيفی 10 ،نمونه
بيمار زن با محدودهی سنی  21تا  ۴0سال استفاده شده
است كه بهمنظور ارزیابی بهتر بيمارانی با رنگ پوست مشابه
كه همگی دارای رنگ پوست شماره  3بودند در نظر گرفته
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ارزیابی بيماری به صورت دقيق ،غير مخرب و با حداقل
عفونت و جراحت بزرگترین دغدغه در علم پزشکی است .به
این منظور استفاده از شيوههای اپتيکی جهت تشخيص و
بررسی بيماری در سالهای اخير گسترش فراوانی یافته
است .بررسیهای دیداری از زمان قدیم به عنوان روشی
مکمل مورد توجه پزشکان بوده است كه اینگونه بررسی
اطالعات ناكافی از عارضه میدهد .بنابراین ،نياز به روشهای
درمانی هدفمندتر به منظور روشی مکمل در كنار تشخيص و
درمان پزشک بسيار مؤثر است .لذا تکنيکهای جدید
تصویربرداری نوری و طيفسنجی به این منظور گسترش
یافته است .بهعنوان نمونه تکنيکهایی از قبيل تصویربرداری
فلوئورسنس ،توموگرافی همدوس اپتيکی)،(OCT
درموسکوپی كه تركيبی از قطبش و تصویربرداری طيفی
است و طيفسنجی بازتابی پخشی ،در سالهای اخير بسيار
مورد توجه قرار گرفته است] .[1تکنيک طيفسنجی براساس
بازتاب پخشی به عنوان روشی ساده ،سریع ،غير تهاجمی و
دقيق در بررسی بافتهای بيولوژیکی كاربرد فراوانی دارد.
حدود  %9۴از نور تابيده به سطح بافت ،به درون آن نفوذ و
تحت جذب و پراكندگی چندگانه قرار میگيرد و بخشی از
این نور نفوذ یافته به سطح پوست باز میگردد ،كه بازتاب
پخشی ناميده میشود .این تکنيک قادر به ارائه اطالعاتی از
ویژگی موفولوژی و بيوشيميایی بافت است].[2
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 1۴-12بهمن 1395

-4نتایج و بحث
به منظور بررسی رفتار طيفی افراد پس از موزدایی ،نمونهای
از طيف جذبی قبل و بعد از اریتم در شکل  2آورده شده
است كه مربوط به بيمار شماره  2در جدول است.

شکل :3مقایسه زیرپيک های طيف جذبی پوست در دو حالت قبل و بعد
از موزدایی.

به منظور تکميل نتایج در این مقاله ،ميزان تغييرات
زیرپيکها برای  10نمونه در دو حالت قبل و بعد موزدایی در
طولموج  5۴5نانومتر در جدول بيان شده است.
جدول :1مقایسه ميزان جذب طولموج  5۴5نانومتر قبل و بعد از مو
زدایی.

تعداد

شکل  :2طيف جذب افراد قبل و بعد از موزدایی.

در ناحيه مرئی جاذبهایی همانند هموگلوبين و رنگدانههای
مالنين و بيليروبين نقش اصلی را دارند .مطابق با شکل 2
طولموجهای  5۴5 ،۴30و 575نانومتر پيکهای جاذب
هموگلوبين ۴80 ،نانومتر مربوط به رنگدانه بيليروبن و كل
ناحيه مرئی تحت تأثير مالنين است.
طبق انتظار تغييرات ایجاد شده در اثر افزایش شار خون پس
از موزدایی در طولموجهای قبل از  600نانومتر مربوط به
تغييرات هموگلوبين است و طولموجهای باالتر از 600
نانومتر بدون تغيير باقی میمانند .جهت بررسی بهتر و
دقيقتر ميزان تغييرات هموگلوبين ،زیرپيکهای مربوط به
هموگلوبين توسط توابع لورنتسی در نرمافزار  originانجام
شده است كه شکل  3نشان دهنده زیرپيکها در دو حالت
قبل و بعد از موزدایی است.

ميزان جذب ميزان جذب
از پوست پس از مو اختالف
زدایی
سالم

1

0.239

0.276

0.037

2

0.169

0.258

0.089

3

0.16۴

0.22

0.056

۴

0.098

0.153

0.055

5

0.0۴

0.133

0.085

6

0.111

0.19

0.079

7

0.07

0.166

0.095

8

0.232

0.278

0.0۴6

9

0.108

0.279

0.17

10

0.08۴

0.162

0.077
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شد .نمونهگيری و بررسی قبل و بعد از موزدایی با ليزر
الکساندرایت در ناحيه صورت افراد توسط دستگاه
اسپکتروفوتومتر انجام شد .از هر نمونه  9طيف پس از
موزدایی و  9طيف از پوست سالم تهيه و ميانگينگيری شد
همچنين ،پهنای زمانی پالس ليزر تابيده شده به بيماران با
توجه به تشخيص پزشک و رنگ پوست آنها در ناحيهی
 50-۴0ميلیثانيه به جهت مشاهده حداقل اریتم در نظر
گرفته شد.

1395  بهمن1۴-12
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 نتیجهگیری-5
 با استفاده از تکنيک طيفسنجی بازتابی،در این تحقيق
 رفتار طيفی بيماران قبل و بعد،پخشی و ارزیابی زیرپيکها
 نتایج طيفسنجی.از موزدایی مورد مطالعه قرار گرفته است
.نشان دهنده افزایش جذب هموگلوبين پس از موزدایی است
بهمنظور تأثير انتخاب بهينه پارامترهای ليزر توسط پزشک و
به حاقل رسيدن اریتم در بيماران بررسی زیرپيکها انجام
 بيان شده است و نشاندهنده1 شد كه نتایج آن در جدول
 نانومتر است كه5۴5 افزایش جذب هموگلوبين در طولموج
این افزایش بسيار ناچيز است و بيان كننده حداقل آسيب به
 انتخاب بهينه پارامترهای ليزر در هنگام،بيماران همچنين
.موزدایی است

سپاسگزاری
از مركز كلينيک ليزر درمانی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی
.تهران به جهت همکاری بیشائبهشان بسيار سپاسگزاریم
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