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 چکیده

یکی از کاربردهاي رایج لیزر در استریل کردن کانال دندان بـراي درمـان ریشـه اسـت. کـه معمـوال یکـی از         مقدمه:

 مشکالت عمده در درمان ریشه می باشد.

اده کرد. سفید کردن دندان بـه روش لیـزر   در کارهاي ترمیمی از لیزر براي برداشت انتخابی پوسیدگی می توان استف

یکی از پرکاربردترین موارد کاربردلیزر می باشد و لذا هدف اصلی این تحقیق این است که دندانپزشکان یک آشـنایی  

اولیه با کاربرد واقعی لیزر داشته باشند، نه اینکه از اسم لیزر بدون آشنایی با کـاربرد آن بـراي مـوارد دیگـر اسـتفاده      

 شود.

، خطر ریسک عفونتز لیزر در درمانهاي جراحی، خصوصاً در بیمارانی که مشکالت خاص سیستمیک دارند، از جمله ا

 خونریزي به راحتی و بدون مشکل می توان استفاده کرد.

یکی از کاربردهاي پرسروصدا و بسیار با اهمیت لیزر  در درمان سرطان دهان به همراه یک داروي حساس کننده کـه  

با اگسیژن موجود در بافت  ترکیب شده، رادیکالهاي آزاد ایجاد مـی کنـد کـه باعـث از بـین بـردن سـلولهاي        به نور 

هاي نرمال اطراف می شود. لیزرهاي کم توان بـراي درمـان ضـایعات سـفید، دردهـاي      سرطانی، بدون آسیب به بافت

 صورت،کنترل درد و تورم بعد از جراحی بافت  خوبی استفاده شده است.

در این تحقیق هدف این است که میزان آگاهی دندانپزشکان عمـومی شـهر رشـت را در مـورد کـاربرد لیـزر        :هدف

 براساس سن، جنس و زمان فارغ التحصیلی بسنجیم. 

 14%) اشاره کردند که فقط در مورد لیزر مطلبـی را شـنیده انـد و    90نفر ( 126نفر دندانپزشک  140از بین  نتایج:

 مطلبی را نشنیده اند. %) حتی10نفر یعنی (

%) مطالعـه نداشـتند. و هیچکـدام از    6/68نفـر (  96نفر  اذعان داشتند کـه مطالعـه اي در مـورد لیـزر داشـته و       44

نفر تمایل به شرکت در دوره هاي آموزشی را داشتند.  119نفر  140دندانپزشکان از لیزر استفاده نمی کنند. از میان 

 این دوره اي آموزشی را نداشتند.  %) تمایل به شرکت در15نفر ( 21

در این تحقیق نتایج بدست آمده ،حاکی از آنست که آگاهی دندانپزشکان در مورد لیزر بسـیار پـایین    نتیجه گیري:

 هاي مختلف حائز اهمیت است.بوده و لزوم آگاهی و اطالع در این خصوص به روش

 

 آگاهی،  دندانپزشکان عمومی، لیزر  کلیدواژه:
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 مقدمه اي بر لیزر1-1

که به اندازه اختراع لیزر توجـه همگـان را بـه خـود     ه اي مواجه شده ایم با کمتر پدیددر تاریخ علم 

 بشري را به واقعیت مبدل کرده باشد.دور از دسترس و یا رویاهاي جلب نموده باشد 

که بوسـیله پدیـده   و ستارگان بخش خورشید در اهمیت نور همین دلیل کافی است که پرتو حیات 

است و یـا آن کـه هـر روز     و ناهمگونخودبه خودي عشعات د، جزو انواع تشنجود می آیبو 1ختگدا

پرتـو  هستیم که شاهد یک لیزر طبیعی پرقدرت کره ي مریخ، کیلومتري  65حدوداً صبح در ارتفاع 

کـه در  ایـن لیـزر طبیعـی،    انرژي می باشد. جو مریخ  CO2در محیط آن ناشی از گسیل برانگیخته 

قـوي تـرین   بمب هسته اي می باشد و بدین ترتیب  هزارانمعادل انرژي کشف گردید،  1980سال 

 )1(در طبیعت به شمار می رود.لیزر موجود 

شـاهد شـگفتی هـاي بیشـتري از ایـن      لیزر در می یابیم که باید همچنـان  سیر تکاملی به با نگاهی 

 باشیم. تکنولوژي

 laser; light amplificationاز حروف ابتدائی کلمـات    لیزر پیشرفته ترین منبع نوري است و

stimulated emission of radiation 2(گرفته شده است( 

امروزه لیزر یکی از پرکاربردترین ابزارهائی است که در زندگی روزمره بـا آن سـروکار داریـم. دامنـه     

که تمام جنبه هاي زندگی امروزي از صنعت گرفته تا بیمارستان  کاربرد این تکنولوژي تا حدي است

جمله کاربردهاي لیـزر در  پایگاههاي نظامی، مخابراتی را در برگرفته است. از  ها وو حتی فروشگاه ه

برش و پرداخـت مـواد بـا لیـزر و تشـکیل تصـاویر هولـوگرام و تشـخیص هویـت در           صنعت جوش،

تشـخیص   ،رفـع موهـاي زایـد     ،پزشکی، جراحی چشم، تـرمیم زخـم    ،نظامی ،سیستمهاي امنیتی

             ایعات دهــانی و حتــی در دندانپزشــکی از جملــه در روت کانــال  برداشــت و درمــان ضــ ،بیماریهــا 

      تشـخیص ، اسـتریل کـردن کانـال دنـدان      ، (سـفید کـردن)   Bleaching، تـرمیم دنـدان    ،تراپی

 )3،4،5(کاربرد دارند. ....پوسیدگی هاي دندانی و

                                                 
1. Fusion 


