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کاوردکتر ت: جان آر، کامرون                  مترجم: تالیففیزیک پزشکی کامرون   

19-18-17-16-15-14-12-11:  فصل

دکتر تکاور:  تالیففیزیک پزشکی                    

رویان پژو: دکتر عقابیان                        نشر: تالیففیزیک پزشکی               

طيف الکترومغناطيسي
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ماهیت ذره ای

ماهیت موجی
امواج الکترومغناطیس
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100nm-400nmنور فرابنفش 

– 700nmمرعی  400nm        

-  1000,000nmفروسرخ 700nm    

پرتوهای غیر یون ساز

6

UV-A:  390-315 nm

UV-B:  315-280 nm

UV-C:  280-100 nm

UVنور فرابنفش 

UV-A:  390-315 nm

فرابنفش نزدیک  

در قوس الکتریکی و نور خورشید زیاد است  

ه مقدار  مگر انکه سطح بدن باریتما نمی کندازنظر بیولوژیکی تولید 
زیاد و مدت زمان طوالنی در معرض تابش باشد
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در قوس اکتریکي الکترودهای فلزی و چراغ های جيوه فراوان است
 شدن ان پس از برطرفتوليد اریتما مي نماید،  شدیدا بر پوست اثر گذاشته

بعلت پيگمانتاسيون شدید، رنگ پوست تا مدتي تيره مي ماند

UV-B:  315-280 nm

Dornoاشعه معروف به 297nmتا 280nmموثرترین طول موج

270nm  ویتامین  300تاD تولید می شودمتابولیسم طبیعی فسفر و کلیسیم

تمرین

8

UV-C:  280-100 nm

فقط در قوس الکتریکی جیوه وجود دارد،
اثر این پرتوها بسیار شدید است 

دتولید اریتما و تیرگی خفیفی می کنندر الیه سطحی پوست جذب می شوند 
از بین رفتن باکتری ها می شوداثر ضد عفونی کننده گی بسیار زیاد 

9

UVUV     UV

را از خود عبور می دهدAشیشه معمولی پرتوهای فرابنفش 

را از خود عبور می دهد 180nmکوارتز تا حدود 
را از خود عبور می دهد200nmآب خالص، شفاف ترین مایعات است  تا 

گی  قهوه ای شدن پوست و آفتاب سوختبا تاثیر در مالنین پوست 

رطان سعامل اصلی در کسانی که که طوالنی مدت در معرض آفتاب قرار گیرند 
(نوک گوش، بینی و گردن....   )در ماهیگیران ، کشاورزان ، پوست

علت آبی بودن آسمان، طول موج های کوتاه تر بیشتر پراکنده می شود
نیمی از نور فرابنفش بر پوست مستقیما از نور افتاب نیست بلکه از قسمت های دیگر است 

UV در سطح عدسی جذب می شود (کدرشدن عدسی)آب مروارید
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IR( فروسرخ)نور مادون قرمز 

بصورت گرما است انرژی خورشید در ناحیه فروسرخ است 
است که طول موج بلند در جو جذب می شود IRنور خورشید ٪50بیش از 

:باتوجه به اثا بیولوژیکی ان به سه دسته تقسیم می شوند

IR-A  700-1400nm

IR-B 1400-3000nm
IR-C 3000-10̂ 6nm

میزان نفوذ بیشتر خواهد بود هر چقدر طول موج کوتاهتر 

برابر بیشتر است20را جذب می کند،  جذب آب نمک IRآب 

12

شبکیه آسیب بهنگاه مستقیم به خورشیدمی تواند بسادگی از قرنیه و عدسی بگذرد 

دبافت عمقی را بهتر می تواند گرم کنقدرت نفوذ بیشتر از نور مرعی 

خطرات تابش پرتو فروسرخ 
ممکن است تاول بزندپوست ناحیه تابش دیده قرمز  :  سوختگی پوست-1
دچار سردردتعریق صورت نمی گیرددر هوای گرم  و مرطوب :  سردرد-2
دچار ضعف و سستی فشار خون کاهش می یابد : احساس ضعف و بی حالی-3
افزایش حرارت و ( IR-A)در مایع زواللیه چشم جذب شده : آسیب به چشم-4

Cataractکدری عدسی 

سوختگی قرنیه ،  اجزای شفاف چشم و تابش مستقیم به چشم 
....

....و غیره -5

13

:  دو نوع عکسبرداری با نور فرو سرخ در پزشکی
:IRعکس برداری با گسیل -1

از بدن گسیل می شود که نشان دهنده دمای بدن IRامواج بلند گرمایی 
گفته می شودthermographyدما نگاری است 

بیشتر از بافت بدن  1Cدمای سطحی روی تومور حدود 
رابطه بولتزمن برای توان تابشی    

بکار گرفته شد اما قابل اعتماد نیست  Breastدر سرطان 

IR:reflective IR photographyعکس برداری با بازتاب -2

برای نشان دادن شکلهای سیاهرگهای زیر  900nm-700طول موج های 
پوست استفاده می شود  

کند  سرطان و سایر بیماریها سبب تغییراتی در شکل سیاهرگها ایجاد می
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نور مرعی

4ev-2محدوده انرژی نور مرعی 

0.025evانرژی جنبشی مولکولهای هوا در دمای اتاق 

100kevانر ژی  پرتو ایکس تشخیصی   

:کاربردهای نور مرعی
اختار رنگ پوست، وجود سپزشک با بکارگیری نور مرعی، اطالعات بصری از بیمار بدست می آورد 

...غیر طبیعی در بیرون و درون بدن و 
ophthalmoscope: افتالموسکوپ

بر نگاه کردن به درون چشم که از یک آینه مقعر با روزنه ای در میان آن تشکیل شده است 
:Otoscopاوتوسکوپ 

برای نگاه کردن درون گوش
:آندوسکوپها 

بر لوله های انعطاف پذیر دارای منبع نور برای روشن کردن ناحیه مرود نظر که از دسته هایی از فی
نوری استفاده می شود 

لیزر کاربردهای فراوان نور میکروسکوپ نوری ،  

نور آبي 

 در درمان آکنه(acne)

15

16

 نور آبی همراه با نور
نیز IRیاقرمز 

می شود  استفاده

17

Fig. 2. A case of a female acne patient treated at Wellman Center for 
Photomedicine with marked clinical improvement. (A) Before and (B) after blue 

light (407–420 nm) treatment.

مکانیزم اثر نور آبی؟

18

استفاده از نور آبی در حال افزایش است زیرا اثر منفی ندارد و الزم به مصرف انتی بیوتیک نیست

What is Photodynamic Therapy ?

Propionibacterium acnes 

است و اکسیژن وابسته بهperiodontopathogenicاثر سمیت نوری نور آبی روی باکتری 
.رادیکال هیدروکسیل نقش مهمی در این فرایند بازی می کند

P. Acnes تولید کننده پورفرین ها

19

اثر نور آبی بر بهبود زخم

جوان سازیاثر نور آبی بر کالژن و تکثیر آن و بهبود زخم 

اثر ضد باکترییایی و با مشاهده افزایش معنی دار فیبروبالست ها 
.بطور معنی داری اثر ضد التهابی نیز تائید گردید

http://revealgreatskin.com/natural-skincare/
http://revealgreatskin.com/natural-skincare/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368764612000465
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چیست؟( قطبیده)نور پالریزه 

نور و موج الکترومغناطیسی

21

22

60آنالیزور که زاویه -روی یک سیستم پالریزورنور قطبی نشده با شدت  : مثال
از شدت نور گذرنده از آنالیزور چه کسری,  درجه با هم می سازند تابیده می شود

نور ورودی است؟

 نور پالریزه ممکن است یک راه با ارزش  برای کاهش  از جراحی

در بیماران با سوختگی پوستی عمیق

  و در نهایت بعلت نتایج خوب در حفظ ظاهر و عملکرد بخصوص در
ی  سوختگی پوست دست،  این روش در بعضی از بیمارستانهای آموزش
ده  بعنوان یک درمان انتخابی برای سوختگی پوستی عمیق  مطرح ش

23است

Monstrey (wound healing)به بررسی اثر نور پالریزه روی بهبود ذخم 2002
ناشی از سوختگی 

40mW/cm^2پالریزگي و توان ٪95با بيش از 2000-400از نور با طول موج 

پرداختند 2.4J/cm^2و انرژی 

نتایج نشان داد که نور پالریزه اثر مفیدی و معنی داری در بهبود زخم داشت

24

15عملازبعدماه–
25

ماه19ازبعد

Durovic2008. در بهبود زخم بستر بسیار موثر بودبهبود زخم فشاری نسبت 

شتر نانومتر را در برمي گرفت استفاده شد که ميزان پالریزگي نور بي2000تا 400در این آزمایش از نوری که باند 
Durovic2008)بود 2.4J/cm^2و انرژی 40mW/cm^2و توان ٪95از 
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م درد  سند) اثر تابش نور فروسرخ پالریزه خطی بر درد مزمن پرداختند
(نانومتر 1600تا 600در بازه طول موج از 1800mW)-(میوفاسیال پشت 

نش مکانيزیم عمل ممکن است بعلت افزایش شارش موضعي خون و بهبود واک
التهابي خفيف از طریق آزاد شدن هيستامنين و پروستاگالندین ها، 

. دافزایش  اتساع عروق ، تغيير فعاليت آنزیم و سرعت سوخت و ساز ذکر ش
(Huang2012)

دنتيجه گيری شد که شدت درد با تابش نور پالریزه تسکين مي یاب(.
Limansky 2006)

26

27

چشم و بینایی 

بیشتر آگاهی، درباره جهان اطراف از راه چشم حاصل می شود 

بخش های اصلی حس بینایی 
(یندورب) تصویر از جهان بیرون روی شبکیه حساس به نور متمرکز می کند : چشم ها -1
( امکابل پی)دستگاهی از میلیونها عصب که اطالعات را به عمق مغز منتقل می کند -2
(صفحه نمایش)قشر بینایی، بخشی از مغز که در انجا تصویر شکل می گیرد     -3

28

می شود قرنیهپلک زدن باعث تمیز شدن و لغزنده شدن *
سانتیمتر تا فواصل دور را ببینیم 20با توجه به تغییر قطر عدسی میتوانیم اجسام را از *
ورود نور تنظیم می شود مردمکتوسط تنظیم قطر *
شکل چشم حفظ می شودبطور خودکار فشار داخل خود را تنظیم می کند *
کیل می بطور معکوس تششبکیهدر محفظه ای استخوانی امن قرار گرفته که تصویر روی *

شود
را مغز تصویر حاصل از دو چشم را باهم ترکیب و درک مناسبی از عمق و دید سه بعدی*

برای ما فراهم می آورد

29

corneaقرنیه : الف

تمرکز نور را انجام می دهدحدود 
(1/37ضریب شکست ) پرتوهای نور انجام می دهد ( شکستن)تمرکز از راه خم کردن 

(1/33اب )قرنیه در زیر آب توان متمرکز کنندگی خود را از دست می دهد 
خمش قرنیه در افراد مختلف متفاوت است و ریشه اصلی اکثر ناهنجاری ها است 

نزدیک بین اگر خمش قرنیه بیش از اندازه باشد 
دوربین اگر خمش قرنیه ناکافی باشد 

آستیگماتیسم خمش نامنظم 
تمام همگرایی قرنیه در سطح جلویی آن انجام می شود

 1/33زاللیه در پشت عدسی
اگر قرنیه خراشیده شود توان ترمیم خود را دارد 

عناصر متمرکز کننده در چشم

30

عدسی: ب
دیک آن با موادی که ضریب شکسی نزتوان همگرایی عدسی بسیار کمتر از قرنیه است * 

را دارند احاطه شده 
کز نقطه ای که ماهیچه ها متمرکز کننده به هنگام استراحت به اجسام دور دست تمر*

Far pointنقطه دور می کند 

خود را ( accommodation)با افزایش سن، عدسی مقداری از قدرت سازش یا تطابق * 
پیرچشمیاز دست می دهد 

(ین مانند لنز دورب)ماهی ها بجای تغییر قطر عدسی، مکان عدسی را جابجا می کنند * 

گر دیعدسی را برداشته اند ...( اب مرارید )کسانی که بعلت آسیب دیدن عدسی * 
عمل تطابق صورت نمی گیرد و باید از عینکهای دو کانونی استفاده کنند

31

عدسی های کروی

حاصل تقاطع دو کره و یا یک کره و
یک صفحه
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کانون عدسی

يعبور از کانون اصل: موازی با محور اصلي
عبور از کانون فرعي: موازی با محور فرعي

صفحه کانوني

33

بدست آوردن تصویر در عدسی همگرا

عبور از کانون: موازی با محور

موازی با محور: از کانون

در همان امتداد: از مرکز

34

بدست آوردن تصویردرعدسی واگرا

امتداد از کانون: موازی محور

موازی با محور: امتداد از کانون

در همان امتداد: عبور از مرکز

35

تصویر در عدسی های کروی

عدسی محدب
)-d0>2f حقیقی،کوچکتر، معکوس)

2f>d0>f -(حقیقی،بزرگتر، معکوس)
d0<f -(مجازی،بزرگتر، مستقیم)

عدسی مقعر
تصویر همواره مجازی، مستقیم و  

کوچکتر

36

معادالت عدسی

d0 :فاصله تا جسم
di :فاصله تا تصویر

f :فاصله کانونی
P : (فاصله کانونی بر حسب متر)توان عدسی بر حسب دیوپتری

fdd io

111


f
P

1


37

عدسي های استوانه ای

خط هنگامي که پرتوهای نوراني از یک نقطه دور به این عدسي تابيده شود، روی یک
 .کانوني جمع مي شوند

خط کانوني هميشه موازی محور عدسي استوانه ای است.

اشد اگر عدسي استوانه ای محدب باشد، خط کانوني حقيقي و در صورتي که مقعر ب
.خط کانوني مجازی خواهد بود
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آستيگماتعدسي های 

نصف النهار عمودیVV'دارای انحنای بيشتر از نصف النهارافقيHH'است. 

ش از نصف النهاری که دارای انحنای بيشتر است، پرتوهای تابنده بر روی خود را بي
.النهاری که دارای انحنای کمتر است خواهد شکستنصف

اگر پرتوهای موازی به آن بتابند خط کانوني مربوط به انحنایVV' به صورت افقي و
افقي تشکيل به صورت قائم و دورتر از خط کانوني'HHخط کانوني مربوط به انحنای 

.مي شود

توانه محور استوانه، که خط کانوني هميشه موازی آن تشکيل مي شود، برانحنای اس
v.عمود است

v’

H

H’

39

ابيراهي رنگي در عدسي

40

ابيراهي رنگي در یک عدسي محدب

.نور آبی در گذر از عدسی بیشتر خمیده می شود

.رنگ های مختلف در کانون های مختلفی متمرکز می شوند
41

ابيراهي رنگي در یک عدسي مقعر

.نور آبی در گذر از عدسی بیشتر خمیده می شود
.رنگ های مختلف در کانون های مختلفی متمرکز می شوند

42

تصحيح ابيراهي رنگي

ترکیب یک عدسی مقعر و محدب

44

:سایر عناصر  چشم
:مردمک

8mmو نور کم 3mmسوراخ کوچک که قطر آن در نورشدید 

:مایع زاللیه
فضای بین عدسی و قرنیه را پر می کند 

خارج می شود و حاوی مواد schlemmپیوسته در حالت تولید   و مازاد از طریق کانال شلم 
غذایی است

آب سیاه افزایش فشار چشم گرفتگی در کانال 

:مایع زجاجیه
ثابت نگه داشتن شکل چشمماده ای شفاف و ژله مانند مابین عدسی و شبکیه 
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45

:شبکیه 
بزرگی شبکیه امکان گستره بزرگ دید را فراهم می آورد 

استmacula luteaاما بینایی بیشتر و دید دقیق مربوط به ناحیه ای بنام لکه زرد 
است 0.3mmکه قطر ان 

تصویر روی شبکیه بسیار کوچک است 

5cmاندازه تصویر جسمی بطول : مثال

متر از چشم را روی شبکیه 3در فاصله 
محاسبه کنید؟

46

:visual acuityتیزبینی 
توان جداسازی چشمها را گویند

: روش متداول سنجش تیزبینی
:Snellenتابلوی اسنلن *

اپتومتریست از این تابلو برای سنجش تیزبینی استفاده می کند
طبیعی است6/6یا 20/20یا 10/10اگر 

متری می خواند شما از 20نوشته ای که شخص سالم از فاصل 10/20اگر 
متری قادر به خواندن هستید10

استفاده از طرحی با خطوط سیاه و سفید که بتدریج بسیار نازک می شود*

معموال محققین برای سنجش  استفاده می کنندهمراستا کردن دو خط *

48

سر نتایج تست اسنلن به صورت یک ک
.بيان مي شود

از آن صورت کسر فاصله ایست که بيمار
.فاصله قرائت مي کند

مخرج خطي است که شخص مي بيند.
 متری6اندازه گيری در فاصله

49

50

:و فواصل در عدسی نازکFرابطه بین 

بینایی ناهنجار و تصحیح آن  

d0 :فاصله تا جسم
di :فاصله تا تصویر

f :فاصله کانونی
P : (فاصله کانونی بر حسب متر)توان عدسی بر حسب دیوپتری

fdd io

111


f
P

1


51

فاصله کانونی برای دو یا چند عدسی

سانتیمتر کنار هم قرار گیرد، توان 25و 33اگر دو عدسی با فاصله کانونی های : 1مثال 
مجموع آنها چقدر خواهد بود؟

(i=2cm)توان چشم، هنگامی که به فاصله دور  متمرکز می شود را بدست آورید؟ : 2مثال 
نگاه می کند را بدست آورید؟( سانتیمتر25)توان چشم وقتی به نقطه نزدیک 

f
P

1


http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Snellen-myopia.png
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52

: چهار نوع از ناهنجاری اصلی چشم

نزدیک بینی

  دوربینی
 (آستیگماتیسم)تمرکز نامتقارن

پیرچشمی

53

Hypermetropia(دوربيني)

ردداقرارشبکیهپشتدرشوندمیچشمواردکهپرتوهاییکانوندوربینیدر.

نخواهیمیواضحتصویرلذاشودمیتشکیلشبکیهرویبرکانونیغیرتصویرچون
.داشت

علت چیست؟:سوال

54

دوربینی، علل و انواع آن
محوریدوربینی

استطبیعیحدازترکوتاهچشمخلفی-قدامیقطرحالتایندر.

انحنائیدوربینی
دازهانبهنیستقادرواستطبیعیحدازکمترقرنیهیاعدسیانحنایحالتایندر

.شودمیتشکیلشبکیهپشتدرپرتوهاکانونکندجمعراپرتوهاکافی

ضریبیدوربینی
ازکمترزاللیهشکستضریباگر

شکستضریبیاطبیعیحد
باشدطبیعیاندازهازبیشزجاجیه

55

(سایر عوامل)دوربيني
دشوميدوربينيبهمنجرنيزچشمدرشکستعنصریکوجودعدم.

هقرنيهیااگرعدسيیعني یندرشودبرداشتهدالیليب ردفصورتا
.شودميدوربين

دخواهددوربينيبهنيزمنجرعقببهعدسيجابجایي بهاگریعنيش
الهرعلتي درپشتپرتوهاکانونهمبازبرودعقببهعدسيتوموروجودمث
.شودميدوربينيدچارشخصوشودميایجادشبکيه

.دارندیکسانیدیدگانیاثرهادوربینیتمام

56

تصحيح دوربيني

استفاده می شود ؟  ؟   ؟از چه نوع عدسی

57

Myopia(نزدیک بيني)

داردرارقشبکيهجلویدرشوندميچشمواردکهپرتوهایيکانونبينينزدیکدر.

انونيتصویرچون يرک یرشودميتشکيلشبکيهرویبرغ خواهيمنواضحيتصو
.داشت
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58

نزدیک بینی، علل و انواع آن

نزدیک بینی محوری
.خلفي چشم بزرگتر از حد طبيعي است-قطر قدامي

انحنائیبینینزدیک
.استطبيعيحدازبيشقرنيهیاعدسيانحنای

ضریبیبینینزدیک
.استعيطبياندازهازکمترزجاجيهیابيشترزالليهشکستضریب

59

تصحيح نزدیک بيني

60

) Astigmatism آستيگماتيسم(

زقسمتیکقرنيهسطحنرمالحالتدر ءانحنشعاعیعنياستکرها درا
.استیکسانمختلفالنهارهاینصف

ربهچنينشودآستيگماتيسمدچارفوقعللازعلتهربهکهفردی نظ
.نيستکرهیکازقسمتيدیگراشقرنيهسطحکهرسيدخواهد

يهبقوداردوجودماکزیممومينيممالنهارنصفدوآستيگماتيسمدر
هانصف حودارندقرارالنهارنصفدواینبينالنهار ایجبهقرنيهسط
زقسمتياینکه زقسمتيباشدکرهیکا یاقاشقحسط)گونبيضيیکا
.است(مرغتخم

61

) Astigmatism آستيگماتيسم(

نيستکرویقرنيه.
ابصفحهیککانونيفاصله

متفاوتآنباعمودصفحه
.است

F’ horizontal

F’ Vertical

Object

Image at F’ Vertical

Image at F’ Horizontal

Cornea

Direction of blur

62

Presbiopea(پير چشمي)
انحناتغییرمطلوبفرمبهنتواندوشدهترسختعدسیکهشودمیموجبسنافزایش

.دهد
آندرتواندمیعدسیکهفضائیلذاوشودمیبزرگکمیعدسیسنافزایشبا

.شودمیتطابققدرتکاهشموجبیافتهکاهشکندحرکت
هاماهیچهشدنضعیف

تطابق

63

استترمیککندتمرکزتواندمیبسادگیشخصیکهاینقطهدورترینفاصله:1مثال
دارد؟عینکینوعچهبهنیازشخصاین

بهسانتیمتر25دربتواناینکهبرایاستمتر2دوربین،فردیکنزدیکنقطه:2مثال
دارد؟نیازعینکینوعچهبهکندمطالعهآسانی

واستسانتیمتر50اونزدیکنقطهاکنون،داشتخوبیدیدکهمراجعشخص:3مثال
است؟چقدراوتطابقمیزانبخواند،سانتیمتری25فاصلهدربتواندرانوشتهازمایل

باشد؟داشتهبایدتوانیچهاومطالعهعینک
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64

چیست؟پوافتالموسکو stereoscopeاستریوسکوپ : سوال

65

درزخمبهبودی
)دیابتیموش های

معموال عدم بهبودی زخم در بیماران دیابتی را در 
ن کاهش سنتز کالژن نسبت می دهند  و در پوست ای

٪ کالژن کمتر وجود 30افراد نیز نسبت به افراد سالم 
دارد

66

پايان

و هرچه بر علم و ادبت،علم وادب بهای جان توست پس در آموختن آن دو کوشا باش(  ع)امام علی 
     .ارزشت بیشتر می شودقدر وگرددافزوده

180ص/1ج/بحاراالنوار


