
کاربرد شگفت انگیز لیزر در دامپزشکی و درمان حیوانات  

 خانگی

 اثرات لیزر روی بدن حیوانات  •

o خواص دیگری از لیزر شامل 

 یزر در دامپزشکی و درمان حیوانات خانگی کاربرد ل •

 های انجام شده توسط لیزر در حیوانات  برخی جراحی •

 های پوستی کوچک برداشت توده •

 برخی از منابع این مطلب  •

. پیشرفت سریع تکنولوژی لیزر از سال  آیدترین ابزار علمی و فنی قرن بیستم به شمار میبدون شک لیزر یکی از برجسته

های گوناگون از قبیل میالدی، هنگامی که اولین لیزر با موفقیت ساخته شد، شروع گردید. لیزر امروزه در زمینه ۱۹۶۰

های مختلف گیری در زمینههای اداری، صنعت، اندازهبیولوژی، پزشکی، دامپزشکی، مدارهای کامپیوتر، ارتباطات، سیستم

شود. لیزر یک منبع نور خاص است و دانش مربوط به آن در حقیقت علم تابش نور همدوس  ار برده میو … بک 

(Coherence Radiation)  سال است که ظهور نموده و در حال  ۲۰است. گرچه این رشته از دانش فیزیک در حدود

 .اندتکامل است اما نمودهای نوظهور آن در معرض کاربردهای جالب قرار گرفته

 اثرات لیزر روی بدن حیوانات 

، کاهش بافت فیبروز، افزایش قدرت دفاعی بدن و  DNA ها، ترمیم و تشدید فعالیت تحریک سلولی، افزایش فعالیت بافت

گردد و این خاصیت لیزر ها می گیری بهتر بافت گیری عروق جدید خونی باعث خونایجاد واسکوالریزاسیون که با شکل

 .باشدشدن مجدد پوست میعامل اساسی در جوان 

 خواص دیگری از لیزر شامل

های بافت عصبی، تقویت رشد مجدد   ُکشی و ضد ویروسی، تحریک فعالیت آثار ضد التهابی، توان استریلیزاسیون و میکروب 

 .موها، کاهش رشد موهای زائد و محو موهای ناخواسته

 کاربرد لیزر در دامپزشکی و درمان حیوانات خانگی

تواند همان کاربردی را داشته باشد که در حوزه پزشکی دارد. با این تفاوت  حوزه دامپزشکی و حیوانات خانگی لیزر می  در 

های متفاوت، نیاز به اطالعات کافی از سوی دامپزشک دارد. امروزه یکی از پرکاربردترین موارد  که کاربرد آن در دام

توان از این وسیله  ها نیز می باشد هرچند در ترمیم زخم  های دامپزشکی میمصرف لیزر استفاده از این وسیله در جراحی 

نماید که در حین برش بهره جست. در واقع جراح دامپزشک از لیزر به عنوان یک چاقوی بسیار توانمند و ایمن استفاده می

بندی عروقی را که مورد  جراح دغدغه خون  بندی را نیز انجام داده و دیگرتواند عمل خون کند می  با حرارتی که ایجاد می

 .ندارد برش قرار گرفته

 های انجام شده توسط لیزر در حیوانات برخی جراحی

 گیری در سگ و گربه به کمک لیزر ناخن •

 های زائد حیوان و یا عفونی به کمک لیزرها و بخشبرداشت اندام •

 های ایجاد شده در الله گوش حیوانات  صالح هماتوم های چشم، ا جراحی و ترمیم فتق نافی، اصالح مشکالت پلک •



گردد که دامپزشکان   هایی در الله گوش ایجاد می شود هماتومهایی که به گوش خارجی وارد میگاهی به دلیل تروما و ضربه 

طور که در کنند. جراحی به کمک لیزر این عمل را تسریع و ساده نموده همان  به کمک جراحی سعی در ترمیم آن می

 .کنید الله گوش یک گربه دچار هماتوم شده که به کمک لیزر مورد جراحی قرار گرفته است تصویر مشاهده می 

 های پوستی کوچک  برداشت توده

بندی نیز ایجاد شده و  باشد چرا که به همراه برش خون ها به کمک لیزر یک جراحی بسیار ساده و آسان میبرداشت این توده 

 .شود گردد و سریع ترمیم می ل از جراحی کمتر دچار عفونت میزخم حاص

های دیگری نظیر عقیم کردن حیوانات نر و ماده در دام کوچک، برداشت تومورهای پستانی در سگ و  امروزه جراحی 

های   های غده تیروئید و جراحی ای نظیر جراحیهای بسیار پیچیده های اختصاصی گوش و حتی جراحی گربه، جراحی

 .گیرد هایی که دارای دوربین و ساکشن دود هستند نیز توسط لیزر انجام میبخش هایی از حفرات داخلی بدن به کمک لیزر

 


