محطات في جراحات
الليزر التجميلية
الدكتور اياد الشكرجي
استشاري الجراحة في مجمع الدكتور اياد الشكرجي الطبي
منذذا المذذدع ياذذسا ا اذذا الذذا الجمذذاك ن كا ذذا البدايذذة مسذذتقداع ماذذاحيم التجميذذ المسذذد مذذ
المذذذواد الطبيسيذذذة ن لمشيرالبشذذذر سكذذذير اليواكذذذ الحام ذذذية للذذذتقلن مذذذ البمذذذع ن التجا يذذذد ثذذذ
ذذذدات مليذذذات التجميذذذ لشذذذد البشذذذر ن ا الذذذة التذذذر ت  ،نللذذذتقلن مذذذ الشذذذسرالزابد الوسذذذاب
التمليديذذذة التذذذي لاذذذتررم الك يذذذر مذذذ الوقذذذا ن نتذذذابي يذذذر م ذذذمو ة  ،ن سذذذد التطذذذور التمنذذذي فذذذي
جراحذذذة الليذذذزر ا حاذذذرت جراحذذذات التجميذذذ ن اصذذذبل الليذذذزر فذذذي يومنذذذا ذذذاا الحذذذ ا م ذذذ فذذذي
استساد ال مة المظهر ن ممانمة السمر.
يوضذذذل الذذذدكتور أيذذذاد الشذذذكرجي أستشذذذاري الجراحذذذة فذذذي مجمذذذع الذذذدكتور ايذذذاد الشذذذكرجي آخذذذر
الماتجدات في جراحة الليزر التجميلية.
منذذذذا ا اكتشذذذذا اينشذذذذتاي ذذذذا ر الليذذذذزر ذذذذاع  9191حذذذذانك البذذذذاح و ا سذذذذتياد منذذذذ فذذذذي
المجذذا ت الطبيذذة  ،لكذذ ا سذذتقداع الطبذذي الحميمذذي لليذذزر لذذ يبذذدأ سذذوي فذذي دايذذة الاذذتينات مذذ
ذذذبكية السذذذي نفذذذي
المذذذر الماضذذذي  ،فمسذذذتقدع كمشذذذرا الذذذة اانراع ن فذذذي ذذذ امذذذرا
ال ما ينذذذات ن سذذذد ا تذذذا السديذذذد مذذذ اجهذذذز الليذذذزر المقتليذذذة حاذذذ الطذذذوك المذذذوجي دخذذذ الليذذذزر
فذذذي السديذذذد مذذذ مليذذذات التجميذذذ كتمشذذذير ن لجديذذذد البشذذذر ،ا الذذذة التجا يذذذد نالتذذذر ت ن فذذذي
ذذذذذ دنالذذذذذي الاذذذذذاقي ن ا نرد السنكبوليذذذذذة نفذذذذذي السديذذذذذد مذذذذذ السمليذذذذذات الجراحيذذذذذة كشذذذذذي
الشذذذحوع ن ا الذذذة ا نراع الجلديذذذة ن لجميذذذ المهبذذذ  ،ن فذذذي يومنذذذا ذذذاا اصذذذبل الليذذذزر الوسذذذيلة
الم لا في التقلن م الشسر الزابد ير المر وب .

لسريا الليزر ن آلية مل :
الليذذذزر ذذذو بذذذار ذذذ ا ذذذسة ضذذذوبية دات ااقذذذة اليذذذة ن قذذذدر ا تمابيذذذة مرليسذذذة ن موجهذذذة
ذذذذداد محذذذذدد  ،يستمذذذذد مبذذذذدأ الليذذذذزر لذذذذا ل ذذذذقي ال ذذذذور نذذذذد مذذذذرنر الوسذذذذ المكبذذذذر ان
الم ذذذق ن ارلطامذذذ ساكاذذذات متما لذذذة ليقذذذر لذذذا ذذذك حزمذذذة ضذذذوبية مركذذذز طذذذوك مذذذوجي
محذذذدد حاذذذ ذذذول الوسذذذ المكبذذذر نالذذذاي يكذذذو لذذذا ذذذك كرسذذذتاك م ذذذ اليذذذا ان سذذذاب كالذذذداي
ان ذذذذا م ذذذذ اركذذذذو نثذذذذا ي انكاذذذذيد الكذذذذار و لنمذذذذ الحزمذذذذة واسذذذذطة اليذذذذاد ضذذذذوبية الذذذذا
الممذذذبر مذذذرنرا سدسذذذذات خاصذذذة نذذذذد ارلطذذذاع ا ذذذسة الليذذذذزر الهذذذدد كالمذذذذار فذذذي الق يذذذذا ان
الق يذذذذا الكذذذذبرية ان ا نكاذذذذي يمو لذذذذو ي الذذذذدع فا ذذذذ يتحذذذذوك الذذذذا حذذذذرار ن ياذذذذب التريذذذذرات
المطلو ذذذة  ،ن نذذذا لجذذذدر ا ذذذار الذذذا ا سذذذر المرضذذذا ييذذذرم ذذذي ا ذذذسة الليذذذزر ن ا ذذذسة
ا خذذذذري الماذذذذتقدمة فذذذذي الطذذذذ كا ذذذذسة الاذذذذينية ن النونيذذذذة ن مالقليهمذذذذا مذذذذ مقذذذذاار ،ا
اسذذذتقداع الليذذذزر فذذذي الطذذذ امذذذي ن يتااذذذ ذذذامرا خبي ذذذة كمذذذا ن ا ذذذ حذذذابز لذذذا موافمذذذة
منظمة الراار ن الدنار ا مريكية .

ا الة الشسر الليزر:
يم ذذذي م يذذذي الناذذذار ن الرجذذذاك حذذذوك السذذذال سذذذا ات لحكذذذا لنذذذزل الشذذذسر يذذذر المر ذذذوب
ذذذذذ واسذذذذذطة الح قذذذذذة ،الشذذذذذمع،القي  ،الوسذذذذذاب الكيميابيذذذذذة ن الملمذذذذذ ن كلهذذذذذا
نسذذذذاب ن قتيذذذذة ن م لمذذذذة  ،ن نالذذذذة نسذذذذيلة ذذذذب دابمذذذذة التحليذذذذ الكهر ذذذذابي
لمذذذوع حذذذرم ن لذذذدمير كذذذيلة الشذذذسر ن لكنهذذذا لاذذذتررم ن قتذذذا اذذذوي نم لمذذذة نقذذذد
لتر آثار لو ية أن دب.
ا إ الذذذة الشذذذسر ذذذالليزر نسذذذيلة جيذذذة نا ذذذد ن فسالذذذة ن آمنذذذة  ،اويلذذذة ا مذذذد
ن لذذذوفر الوقذذذا ن الجهذذذد ممار ذذذة الوسذذذاب المديمذذذة  ،نذذذد لاذذذلي ا ذذذسة الليزر لذذذا
الجلذذد لنتمذذ واسذذطة جذذال الشذذسر الذذا الق يذذا الكذذبرية فذذي البكذذيلة فتتحذذوك الذذا
حذذذرار كافيذذذة لتم ذذذي ليهذذذا ن لمنذذذع مذذذو الشذذذسر  ،ا نم ذذذة الليذذذزر لذذذدنع 33-3
جذذذزر مذذذ الذذذا مذذذ ال ا يذذذة ن التذذذالي فذذذالليزر نذذذا يم ذذذي لذذذا الشذذذسر ذذذدن اي
لذذذاثير ضذذذار لذذذا ابمذذذات الجلذذذد  ،يناسذذذ الليذذذزر اي منطمذذذة فذذذي الجاذذذ لسذذذا ي مذذذ
الشذذسر الزابذذد نلكذذذ الليذذزر يذذ ثر فمذذذ لذذا كذذي ت الشذذذسر الناضذذجة ن اليسالذذذة ن
التذذذي لنتشذذذر ناذذذبة  %33الذذذا  ، %17لذذذالة فيذذذي كذذذ جلاذذذة مسالجذذذة يذذذت الم ذذذار لذذذا %57
مذذذذ الشذذذذسر ،لذذذذالة يحتذذذذا مسظذذذذ المرضذذذذا الذذذذا جلاذذذذات اخذذذذري سذذذذد  5-9ذذذذهر حتذذذذا لن ذذذذي
البكذذذي ت ا خذذذري  ،ن سذذذد  7-4جلاذذذات ي حذذذ مسظذذذ المرضذذذا ا  %13-57مذذذ الشذذذسر قذذذد
اختيذذذذا ن المتبمذذذذي يكذذذذو افذذذذتل لو ذذذذا ن اقذذذذ سذذذذمكد .لتبذذذذاي النتذذذذابي اي ذذذذا ا تمذذذذادا لذذذذا كيذذذذار
الطبيذذذ المسذذذالي ن ذذذول الجهذذذا  ،فل جهذذذز الحدي ذذذة الما ليذذذة لذذذا ا الذذذة الشذذذسر لجميذذذع ا ذذذوال
البشذذذر ن حتذذذا الداكنذذذة منهذذذا  ،ندت كذذذالة التجميذذذد ممذذذا
يقيذذذا ا ع المكذذذاحبة ن يحذذذاف لذذذا الطبمذذذا ت الاذذذطحية
مذذ الجلذذذد ،يذذاد قطذذذر دسذذة الممذذذبر مذذ 9الذذذا  9.5سذذذ
ضذذذا ا مذذذ سذذذر ة المسالجذذذة ،كيذذذار الطبيذذذ المسذذذا نذذذا
اختيذذذذار المذذذذو المناسذذذذبة للم ذذذذار لذذذذا الشذذذذسر ذذذذدن ا
لحدث اي م ا يات.

مسالجة الدنالي ن ا نرد السنكبولية:
يسذذذا ي السديذذذد مذذذ المرضذذذا مذذذ دنالذذذي الاذذذاقي ن ذذذي بذذذار ذذذ انرد منتيقذذذة ن متير ذذذة
لنشذذذذر لحذذذذا الجلذذذذد ن لحذذذذدث كنتيجذذذذة للوقذذذذود الطويذذذذ ن الحمذذذذ ن الذذذذو د ن
لاذذذذذذب آ ع ن لشذذذذذذو ات نلمرحذذذذذذات  ،ن نالذذذذذذة حذذذذذذا ت اخذذذذذذري ذذذذذذي ا نرد
السنكبوليذذة التذذي لنتشذذر لذذا ا اذذراد الاذذيلا نذذد الناذذار خاصذذة ن فذذي الوجذذ
ن ذذذي امذذذا رقذذذار ان حمذذذرار نلكذذذو ضذذذم ابمذذذات الجلذذذد ن لاذذذب لشذذذو فذذذي
المظهذذذر .الس جذذذات التمليديذذذة مذذذ الجواريذذذ ال ذذذا طة الذذذا السمليذذذات الجراحيذذذة
في استئكاك الدنالي ن رم ا ر الموضسي للدنالي ن ا ن ية الشسرية .
يذذذذت ذذذذ الذذذذدنالي ن ا نرد السنكبوليذذذذة اسذذذذتقداع الليذذذذزرات ا ذذذذديا 9304
ن ا كاذذذذندريا  177ن الذذذذداي ليذذذذزر دقذذذذة ن امذذذذا ن ذذذذدن اثذذذذار جا بيذذذذة كذذذذالحرنم انالتريذذذذرات
اللو ية لا الطبمة الاطحية م الجلد ن ا اجة المجانر .
لسذذذذالي ا نرد السنكبوليذذذذة مطذذذذر  4-9ملذذذذ ن سمذذذذم 4-3ملذذذذ مذذذذ خذذذذ ك لاذذذذلي الليزر لذذذذا
الجلذذد فذذذوم ا نرد ذذذمجزار مذذذ ال ا يذذذة ليمتكذذذ يمو لذذو ي الذذذدع ممذذذا ينذذذتي حذذذرار لذذذ دي الذذذا
لجلذذذ الذذذدع ن لملذذذن الوريذذذد لذذذالة لبذذذدن ا نرد المسالجذذذة اك ذذذر تمذذذة ننضذذذوحا سذذذد الجلاذذذة

ن لكذذذ يبذذذدأ الجاذذذ امتكاصذذذها ن لقتيذذذي لذذذدرجيا سذذذد  0-5اسذذذا يع .يحتذذذا ا لذذذ المرضذذذا الذذذا
 3جلاات ن مسدك جلاة ك  5-9هر لاتررم الجلاة  03-97دقيمة.
فذذذي حذذذي يذذذت ذذذ الذذذدنالي واسذذذطة الليذذذزر ن نذذذا ياذذذتقدع الذذذداي ليذذذزر سذذذد لاذذذلي ضذذذور
الليذذذزر كذذذور مبا ذذذر الذذذا داخذذذ الذذذدنالي حيذذذح لنذذذتي الحذذذرار ممذذذا يتلذذذا طا ذذذة الو ذذذار ن
التذذالي اختيذذار الذذدنالي ن ذذا التمنيذذذة لحتذذا الذذا جلاذذة ناحذذذد ن يمكذذ اجرار ذذا لحذذا التقذذذدير
الموضسي.
نكذذذل المذذذرير سذذذذدع لسذذذرير المنطمذذذة المذذذذراد جهذذذا ذذذسة الشذذذذم لسذذذد اسذذذا يع قبذذذذ
المسالجذذذة لتجنذذذ سذذذمر البشذذذر ن ليذذذ ا يتوقذذذا ذذذ اسذذذتقداع ا سذذذبري ان مميسذذذات الذذذدع
لمذذد  7-3ايذذذاع قبذذذ ن سذذذد المسالجذذذة ن اخيذذذرا ذذذدع ممارسذذذة الرياضذذذة ن الحمذذذاع الحذذذار الاذذذو ا
ان لنذذذذانك الكحذذذذوك لمذذذذد اسذذذذبول سذذذذد الجلاذذذذة.لقتيي ا نرد السنكبويذذذذة للاذذذذاقي ناذذذذبة -33
 %43ن للوجذذذ ناذذذبة اكبذذذر  %53-13سذذذد الجلاذذذة ا نلذذذا مذذذ السذذذ  .لذذذالة يحتذذذا مسظذذذ
المرضا الا  3-9جلاات.

مددد البقددد و التصدددب
تجديدددد البشددد و الدددت
مع لج التج عيد واذاب الدهو :

و الزوائدددد الج ديددد و

يشددد و العديدددد مددد الم ضددد مددد النسددد و ال جددد و اغ دددب فددد العقدددد الث لددد و ال ابددد مددد
العمدددد م اثدددد السددددني ع دددد مظ دددد ه و المتمثدددد فدددد عددددد نضدددد الوجدددد بسددددب البقدددد و
ال ددد و التج عيدددد و ت هددد بشددد الوجددد و الدددب بعدددد الحمددد و الدددو د  ،وهنددد اشدددي الددد
ام ني اج ز ال يز الم ت ف ف عالج ح ل :
 .1التقشدددي العمي يسدددت د ال يدددز ندددو  Erbiumو  CO2فددد تقشدددي ال بقددد السددد حي
مددد الج دددد بعدددد اع ددد المددد ي الت ددددي الموضدددع  ،بددد ل غ مددد فع ليددد العدددالج فددد
و التج عيدددد و ل نددد غيددد من سددد ل عديدددد مددد الم ضددد لمددد
ازالددد الندددد و التصدددب
يسدددب مددد احمددد ا و احتقددد البشددد و افددد ازا تسدددتم لمدددد  3-2اسددد بي  ،يوجددد
الل ددد اسدددت دا الضدددم دا و ا نق ددد عددد العمددد وقدددد يددد د العدددالج الددد ت يددد ا
لوني او ند و ت يف .

 .2تجديدددد البشددد ب سدددت د ال يدددز ندددو ( (Nd:YAGب دددو
مدددددددوج ) )1046nmوال يدددددددز ا سدددددددند ي ب ددددددددو
مدددددوج ( )577nmحيددددد يدددددت تجديدددددد البشددددد بددددددو
و البقدد و يددنع البشدد حتدد
ال جددو الدد التقشددي ف ددو يعمدد ع دد ت سددي التصددب
ا معظددد الم ضددد يسدددتمت بم مددد بشددد ا فددد بعدددد المع لجددد  ،ويزيددد التج عيدددد
مددد الوجددد و ال قبددد و التددد هال مددد الدددب و الف دددذي و السددد عدي  ،دددذل ي فددد
ت ددددد الثددددديي  ،يعمدددد ال يددددز هندددد ع دددد تحفيددددز اليدددد بندددد ا ليدددد (fibroblast

اشدددع ال يدددز

)ع ددد انتددد ج ال دددو جي بعدددد تع ضددد ل حددد ا الن تجددد عددد امتصددد
مددد قبددد هيموغ دددوبي الدددد المتواجدددد فددد الح يمددد
الج ديدددد ل بقدددد الدا يدددد مدددد الج ددددد  ،ددددذل يدددد د
الدد شددد اليدد ال ددو جي بواسدد الحدد ا بصددو
العم يدددد ل وجدددد و
مب شدددد بعددددد الج سدددد  ،تسددددت
ال قبدددد عشدددد ي دقيقدددد و هدددد غيدددد م لمدددد و دددد
م قددددد يالحظدددد المدددد ي احمدددد ا بسددددي فدددد البشدددد ي تفدددد بعددددد  2-1سدددد ع ت دددددو
البشددد ا ثددد اشددد اق و نعومددد و مشددددود  ،يحتددد ج المددد ي الددد ج سددد واحدددد ددد
 4-2اسددد بي و بمعدددد  7-4ج سددد  ،تبدددد التج عيدددد و التددد هال ب تفددد تدددد يجي
ددددال سددددت شدددد وهدددد الفتدددد الالزمدددد أل تمدددد بندددد النسددددي الالصدددد ال ددددو جي
الذ يعم ع شد البش م الدا .
 .3ازالددد البقددد البنيددد و ال ددد و الشددد م (حبددد ال ددد )
و الوحمددددددددددد و الوشددددددددددد بواسددددددددددد ال يدددددددددددز (Q-
دددال
 )SWITCHالدددذ يعمددد ع ددد ت سدددي التصدددب
ومضدددد ال يددددز الف ئقدددد السدددد ع بدددددو التدددد ثي ع دددد
بقددد الج دددد  ،بعدددد الت سدددي يبددددا الجسددد ب متصددد
او تتسددد ق بعدددد عدددد ايددد ع ددد شددد قشددد سدددودا و هنددد ينصددد
ت ددد التصدددب
ب سدددت دا واقددد الشدددم لعدددد ايددد و بعددد المددد اه المبيضددد  ،يحتددد ج المددد ي الددد
 3-2ج س حس شد الح ل .
 .4ازالددددد الزوائدددددد الج ديددددد و الثألييددددد و الشددددد م البددددد ز بواسددددد ال يدددددز ()CO2و
الددددا ليدددز الدددذ يعمددد ب دددو مدددوج  11611 nmويددد ث ع ددد المددد فددد ال اليددد
فيسددب ت ف دد فيقددو ب زالدد الزوائددد الج ديدد بدددو الدد او نددز دمددو لت تددأ الجدد و
بدو ند واضح  ،و يست د ف الج اح لق الج د و ايق النز .
 .7اذابدددد الدددددهو و شددددف بواسدددد الدددددا ليددددز و ( (Nd:YAGتددددت العم يدددد تحدددد
الت دددددي الموضددددع ب د دددد ا ال يددددز ددددال ثقدددد صدددد ي 3م دددد و يددددت تح ي دددد
ضدددم بقددد الشدددحو تحددد الج دددد ،تقدددو الحددد ا المتولدددد ع ددد اذابددد الددددهو ليدددت
ج الجس .
سحب ال
و ت مددد اود ا اشدددي الددد ا بددد ل غ مددد المزايددد ال بيددد ل يدددز التجمي ددد ا انددد يعتبددد
بددددي ل ج احددد التجمي يددد  ،و مددد التقدددد ال ئددد فددد اسدددتحدا مزايددد جديدددد ج دددز
ال يز ال بيدددد و دددد م يت دددد مدددد ا بدددد المت بعدددد الدو يدددد ل نشدددد ا و ا تشدددد ف و
ال بي .
المع

