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Χειρουργικά Lasers

• Laser CO2

• Nd-YAG

• Er-YAG
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Laser CO2 - Ιδιότθτεσ

• Εκπζμπει ςτο μακρό υπζρυκρο μζροσ του φάςματοσ

• Υψθλι αποδοτικότθτα λειτουργίασ

• Μεταφζρεται ςτο ςθμείο εφαρμογισ με κάτοπτρα

• Μζγεκοσ εςτιαςμζνθσ δζςμθσ:1-0.5mm

• Ιςχφσ εξόδου 1-40 Watts

• Συνεχοφσ λειτουργίασ ι παλμικό
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Μεταφορά δζςμθσ Laser CO2
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Laser Nd-YAG (neodymium-doped yttrium aluminium

garnet)

• Κρφςταλλοι αργιλικοφ υττρίου-ιόντα νεοδυμίου υπο μορφι 
προςμίξεων

• Εμφανίηουν ελάχιςτεσ απϊλειεσ ακτινοβολίασ

• Η μεταφορά τθσ δζςμθσ γίνεται με οπτικζσ ίνεσ

• Κατάλληλο για ενδοςκοπική χειρουργική

• Μπορεί να είναι ςυνεχοφσ λειτουργίασ ι παλμικό
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Laser Er-YAG (erbium-doped yttrium aluminium garnet)

• Παλμικά ςτερρεάσ κατάςταςθσ

• Απορροφάται ζντονα από το νερό των μαλακϊν ιςτϊν

• Η παλμικι λειτουργία του με παλμοφσ  μικρισ διάρκειασ 
ευνοεί τθ χριςθ του ςε ςκληροφσ ιςτοφσ (οςτά-δόντια)

• Μεγάλθ ακρίβεια τομισ, ελάχιςτεσ βλάβεσ ςτουσ γειτονικοφσ 
ιςτοφσ
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Η αποτελεςματικι χριςθ των Lasers προχποκζτει τθ
δυνατότθτα εκ μζρουσ τθσ ςυςκευισ για τζλεια ρφκμιςθ τθσ
επικυμθτισ δζςμθσ

Η επίδραςι τουσ πάνω ςτον ιςτό εξαρτάται από:
• Το μικοσ κφματοσ τθσ ακτίνασ
• Από την εςτίαςη ή όχι πάνω ς΄αυτόν
• Από το είδοσ του Laser
• Από τθν ποιότθτα του ιςτοφ (αγγειοβρίκεια, φπαρξθ χρωμοφόρων κλπ)

Τομή

Εξάχνωςη





Πλεονεκτιματα τθσ Χειρ/κισ με Laser

• Αποςτείρωςθ Χειρουργικοφ Πεδίου
• Μείωςθ αιμορραγίασ
• Ακριβείσ τομζσ
• Μείωςθ αρικμοφ χειρ/κϊν εργαλείων
• Συνικωσ δεν απαιτείται ςυρραφι του τραφματοσ
• Σχετικι διεγχειρθτικι και μετεγχειρθτικι αναλγθςία
• Πολφ καλι εποφλωςθ
• Λιγότερεσ ουλζσ
• Χαμθλό κόςτοσ επζμβαςθσ (;)



Τo Laser CO2 (μικοσ Κφματοσ 10.600 nm απορροφάται  κφρια από το νερό

Παρουςιάηει πολφ μικρι διειςδυτικότθτα με επιφανειακι εξάχνωςθ

Ευρεία εφαρμογή ςτην Χειρουργική



Επίδραςη των Laser ςτουσ ιςτοφσ
Η ενζργεια που μεταφζρεται με το Laser απορροφάται από το όργανο-ςτόχο και 
μετατρζπεται ςε θερμότητα. Η ςθμαντικι αυτι ιδιότθτα των Laser ζχει 
χρθςιμοποιθκεί ςτθν βιομθχανία, ςτισ μεταφορζσ, ςτθν πολεμικι βιομθχανία και ςτθν 
Ιατρικι. 

Η βαςική επίδραςη τησ ακτινοβολίασ Laser ςτον ανθρώπινο ιςτό και ο βακμόσ 
απορρόφθςθσ εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ, μεταξφ των κυριοτζρων είναι:
• Το είδοσ του ιςτοφ και θ περιεκτικότθτα του ςε νερό, αίμα, χρωςτικι κ.λπ.
• Ο χρόνοσ ζκκεςθσ ςτο Laser
• Το μικοσ κφματοσ τθσ δζςμθσ Laser (ςε nm)
• Η ιςχφσ τθσ δζςμθσ Laser (ςε Watt).

Στισ χειρουργικζσ εφαρμογζσ, θ ενζργεια του Laser όταν επιδρά ςτουσ ιςτοφσ μπορεί 
να προκαλζςει δφο τφπουσ αντίδραςθσ:
πήξη, όταν οι ιςτοί κερμαίνονται κάτω από την θερμοκραςία βραςμοφ/εξαζρωςησ 
αλλά πάνω από το ςθμείο που προκαλείται μετουςίωςθ των πρωτεϊνϊν, και
εξάχνωςη, όπου οι ιςτοί εξαερϊνονται, όταν κερμαίνονται πάνω από την 
θερμοκραςία βραςμοφ/εξαζρωςησ.
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Η ενέργεια της ακτινοβολίας Laser εξαφανίηει τα 
μικρόβια που είναι ενςωματωμζνα ςτουσ ιςτοφσ κατά
τθν επαφι αλλά και ςτο βάκοσ που απορροφάται από
αυτοφσ.
Moritz et al 1999,Romanos et al 2002, Person et al 2004.

Διευκόλυνςθ προςπζλαςθσ του χειρουργικοφ
πεδίου ,  περιοριςμόσ τθσ διεγχειρθτικισ
αιμορραγίασ .
Herford 2000,Horch H  1982,Beef et al 2001.

Θρομβοκυτοπενία, ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, 
υπζρταςθ, καρδιοπάκειεσ.
Υπάρχει θ δυνατότθτα ςτισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ να επζμβουμε χωρίσ ν’αλλάξουμε το
κεραπευτικό ςχιμα.
Santos-Dias A .1992 Chrysicopoulos et al.2006)



Ενδείξεισ των Lasers ςτθ Χειρουργικι του 
Στόματοσ

• Εκτεταμζνεσ αλλοιϊςεισ του βλεννογόνου 
(λευκοπλακίεσ)

• Ογκίδια του βλεννογόνου

• Χαλινεκτομζσ



Περιςτατικά



Λευκοπλακία

Ομοιογενισ

Ανομοιογενισ
Οηϊδθσ
Μυρμθγκιϊδθσ
Ερυκρολευκοπλακία
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Λευκοπλακία
Κλινικόσ όροσ Λευκι πλάκα ςτο 

βλεννογόνο που 
δεν αποκολλάται



Φυςιολογικόσ
βλεννογόνοσ

Λεπτή
λεία

λευκοπλακία

Παχεία
αυλακωτή

λευκοπλακία

Κοκκώδησ,
ακροχορδονώδησ
λευκοπλακία

Ερυθρολευκοπλακία
Στικτή λευκοπλακία
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Φυςιολογικό
επικιλιο

Δυςπλαςτικά
επικθλιακά
κφτταρα

Λεμφοκφταρα

Στιβάδα 
κερατίνθσ

Υπερκεράτωςθ

Υπερακάνκωςθ

Λεμφοκφτταρα

Υπερκερατίνωςθ

Υπερακάνκωςθ

Λεμφοκφτταρα

Δυςπλαςία
(ιπια-μζτρια)

Μθ ομοιογενισ υπερκεράτωςθ

Σταγονοειδείσ επικθλ.  καταδφςεισ

Λεμφοκφτταρα

Μζτριου-ζντονου βακμοφ δυςπλαςία

Μυκθτιαςικι υφι (πικανόν)

Μυκθτιαςικι 
υφι

Ανομοιoγενισ υπερκεράτωςθ

Βολβοειδείσ καταδφςεισ

Επικθλιακι ατροφία

Λεμφοκφτταρα (μζτρια – πολλά)

Ζντονθ δυςπλαςία

Ca in situ

Λευκοπλακία
Κλινικόσ όροσ Λευκι πλάκα ςτο 

βλεννογόνο που 
δεν αποκολλάται

Ανομοιoγενισ υπερκεράτωςθ

Βολβοειδείσ καταδφςεισ

Επικθλιακι ατροφία

Λεμφοκφτταρα (μζτρια – πολλά)

Ζντονθ δυςπλαςία

Ca in situ

Μθ ομοιoγενισ υπερκεράτωςθ

Σταγονοειδείσ επικθλ. καταδφςεισ

Επικθλιακι ατροφία

Λεμφοκφτταρα (μζτρια – πολλά)

Ζντονθ δυςπλαςία

Ca in situ

ΔΚ



?
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για οποιαδιποτε κεραπευτικι 
παρζμβαςθ αποτελεί θ ταυτοποίηςη τησ βλάβησ

Βιοψία

Η βιοψία μιασ λευκοπλακίασ είναι μια πολφ απλι επεμβατικι διαδικαςία

Αλλοφ είναι το πρόβλθμα…
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Λεςκοπλακία εξάσνωση



Απαραίτθτθ προυπόκεςθ, θ 
ταυτοποίθςθ τθσ βλάβθσ με 
βιοψία



Βιοψία Αφαίρεςθ



Βιοψία Αφαίρεςθ



Χαλινεκτομι



Αφαίρεςθ ογκιδίου



Πτυχωτι ινϊδθσ υπερπλαςία από οδοντοςτοιχία



Αιμαγγείωμα



Αφαίρεςθ ογκιδίου



Χαλινεκτομι









Ξζνα Σϊματα ςτο κ χείλοσ



Ογκίδιο ςταφυλισ


