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Abstract
Background and purpose: Osteoarthritis is the most common type of arthritis. It is the main
cause of chronic musculoskeletal pain and disability in elderly population. The aim of this research was to
compare the effects of low-level laser therapy (LLLT) and high-intensity laser therapy (HILT) on pain
relief and reducing disability in patients with knee osteoarthritis.
Materials and methods: A total of 45 female patients participated in this randomized
controlled study.The patients were randomly divided into three groups of low level laser, high power
laser, and placebo laser. All patients, received standard treatment. Pain at rest and knee function were
assessed by visual analog scale (VAS) and Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
Index (WOMAC), respectively before, immediately, and six weeks after the intervention.
Results: Low-power laser and high-power laser had immediate and long-lasting effect on
reducing pain and disability (p<0.001). The immediate and lasting effect of these two interventions
between the two groups were not significantly different (p>0.05).
Conclusion: High power laser was found to have similar effects to low power laser. LLLT is
believed to be more appropriate since it is more economical for both therapist and patient.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT201502224549N8)
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چكیده
سابقه و هدف :استئوآرتریت شایعترین بیماری مفصلی بوده و عامل اصلی درد مزمن عضالنی استخوانی ،و ناتوانی در
افراد مسن می باشد .این مطالعه ،با هدف مقایسه اثرات لیزر کم توان و پر توان بر تسکین درد و کاهش نااتوانی در بیمااران
مبتال به استئوآرتریت زانو انجام پذیرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه کارآزمایی بالینی و کنترل شده تصادفی 54 ،بیمار خانم که به صورت تصادفی در ساه
گروه لیزر کم توان ،لیزر پر توان و لیزر پالسبو قرار گرفتند ،شرکت داده شدند .در تمام بیماران درمان استاندارد انجام شد.
قبل ،بالفاصله و  8هفته بعاد از مداخلاه ،ساط درد باا مقیاا دیاداری درد ) )VASو میازان نااتوانی باا مقیاا ،Womac
اندازهگیری شد.
یافتهها :در این مطالعه لیزر کم توان و هم چنین لیازر پرتاوان اثار درماانی فاوری و مانادگار در کااهش درد و میازان
ناتوانی در بیماران داشتند ( .)p < 0/000اما مقایسه تاثیر فوری و ماندگار این دو مداخله بین دو گروه تفاوت معنایداری را
نشان نداد (.)p > 0/04
استنتاج :لیزر پر توان دارای اثرات مشابهای با لیزر کم توان میباشد و با توجه به این که کاربرد لیازر کام تاوان بارای
بیمار و درمانگر مستلزم صرف هزینه کمتر میباشد ،استفاده از آن پیشنهاد میگردد.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی IRCT100401115455N8 :

واژه های کلیدی :استئوآرتریت زانو ،لیزر کم توان ،لیزر پرتوان ،فیزیوتراپی

مقدمه
استئوارتریت زانو یکی از مشکالت شاایع عضاالنی
اسکلتی میباشد که حدود یک ساوم از افاراد باایی 54
سال به آن دچار میشوند( .)0باتوجه به ارتباا ایان بیمااری
با ایجاد ناتوانی و نیاز به درمان طوینی مدت بایاد آن را
به عنوان یک بیماری اجتماعی در نظار گرفات .احتماال

بروز این بیماری در مردان قبل از  40ساالگی و در زناان
بعد از  40سالگی بیشتر میشاود( .)3،1مهامتارین نشاانه
بیماری استئوارتریت درد میباشد .درد مهامتارین عامال
در تعیین میزان ناتوانی فیزیکی بوده و بیشترین تااثیر را
بر سالمت اجتماعی میگذارد( .)5یکی از مهمترین اهداف
E-mail:fatemyelham@yahoo.com

مولف مسئول :الهام فاطمی :سمنان -دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دانشکده توان بخشی ،مرکزتحقیقات توان بخشی عصبی -عضالنی
 .0استادیار ،مرکز تحقیقات توان بخشی عصبی عضالنی ،دانشکده توان بخشی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 .1مربی ،مرکز تحقیقات توان بخشی عصبی -عضالنی ،دانشکده توان بخشی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 .3استاد ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
تاریخ تصویب 0355/01/05 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 0355/5/05:
 تاریخ دریافت 0355/8/30 :
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مقایسه ی تاثیرات فوری و پایای لیزر کم توان و پر توان بر
نشانه های استئوارتریت زانو

پژوهشی

سیروس تقی زاده دلخوش و همکاران

استفاده از داروها تسکین یاباد ،درد اسات کاه سابب باه

مکانیزمهای مختلفی نظیار کااهش انتقاال ماواد میاانجی

حداقل رسیدن ناتوانی عملکردی میشود و کیفیت زنادگی

محرک درد و افزایش تولید ماواد شابه ماورفینی هماراه

را افزایش میدهد( .)4اما به دلیل عوارض جانبی این داروهاا

میباشد .این خاصیت د درد شااید باه دنباال اثار اد

متاأسفانه تعدادی از بیماران نمیتوانند با مداخالت دارویای

التهابی آن باشد که تدریجیتر بوده و به مدت طوینیتر

درمان شوند( .)5در ایان بیمااران ماداخالت فیزیاوتراپی

ادامه مییابد .مزیت لیزر پرتوان بر کمتوان این است که

میتواند گزینه بسیار مناسبی برای درمان باشاد .در میاان

قابلیت دسترسی و تحریاک مفاصال عمیا و بازر

را

این مداخالت ،به دلیل مزایای لیزر درماانی کااربرد ایان

دارد و میتواند بهطور چشمگیری درد را به سرعت کاهش

روش ارجحیت دارد ،زیرا ایان مدالیتاه در ماواردی کاه

دهد .مطالعات انجام شده اثر لیزر پرتوان بر کاهش درد،

سایر مدالیتهها منع استفاده دارد میتواناد باه کاار گرفتاه

التهاب و تورم را تایید نموده است( .)07-10در مقایسه باا

شود( .)8،7لیزر در فیزیوتراپی به دو صاورت کامتاوان و

لیزر کمتوان ،مطالعات کمتری در باره تاثیر لیزر پرتاوان

پرتوان مورد استفاده قرار میگیرد .لیزر کامتاوان سابب

بر اساتئوآرتریت زاناو انجاام شاده اسات .در ایان زمیناه

افاازایش فعالیااتهااای آنزیماای مااوثر در چرخااه تنفساای

مایتاوان باه مطالعاه  Keshieو Rogoznica Angeiova

میتوکندری مثل آدنوزین تری فسفات سیتوکروم اکسیداز

اشاااره نمااود ک اه در مطالعااه آنهااا تاااثیر ایاان روش باار

شده و سبب افزایش تولید آن مایشاود( .)00،5همچناین

استئوارتریت زانو مورد تایید قرار گرفت(.)11،5،1

لیزر میتواند سبب افزایش سنتز  DNAو کالژن گردیده

در مطالعه  Keshieو همکاران تاثیر لیزر کمتاوان و

و اثاار ااد التهااابی لیاازر درمااانی ،ساابب کاااهش سااط

پرتوان مقایسه شده اسات کاه مویاد تااثیر بایشتار لیازر

سیتوکین پیش التهابی مثل آلفا اینترکولین ( Iaو  )Ilو بتا

پرتوان بوده ،و فاقد دوره پیگیری میباشد( .)5با توجه باه

( Ibو  )Ilو افزایش سط فاکتور های اد التهاابی مثال

این که در مطالعاات اثارات پایاای ایان دو روش باا هام

فاکتور رشد فیبروبالست ،فاکتور رشد پالکت ()pDGF

مقایسه نشده است و کاربرد لیزر کمتاوان بارای بیماار و

و فاااکتور رشااد بتااا ( ) CTGF-Bگااردد .همچن این لیاازر

درمانگر مستلزم صرف هزینه کمتر میباشد ،این مطالعاه

سبب افزایش گردش خون و به دنباال آن کااهش تاورم

با هدف مقایسه اثرات فاوری و پایاای لیازر کامتاوان و

ناشی از التهاب میشود( .)00درمان با لیازر ممکان اسات

پرتوان بر نشانههای استئوارتریت زانوانجام پذیرفت.

اثرات مهاری بر آزاد شدن پروستاگالندین و سیتوکینین
سیکلواکسیژناز داشته باشد و نیز سبب افزایش پرولیفراسیون

مواد و روش ها

سلولی،سنتز کالژن و ترمیم بافتی شود( .)03،01مطالعاات

در این مطالعه کارآزمایی بالینی و یاک ساو کاور،

زیااادی تااأثیر لیاازر کاامتااوان را باار اخااتالیت اسااکلتی

پس از تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی سامنان

عضالنی از جمله استئوآرتریت زانو ماورد بررسای قارار

و بااا کااد  ،irct:201502224549N8بااا اسااتفاده از یااک

دادند که نتایج این مطالعات مؤید تاثیر لیزر کم توان بار

مطالعه مقدماتی حجم نمونه بارآورد گردیاد و  54بیماار

بهبود عوارض استئوآرتریت زانو میباشد(.)05-05

خانم در این مطالعه شرکت داده شدند .بیماران مباتال باه

درسال  1005کاربرد لیزر پر توان در حیطه فیزیاوتراپی

استئوآرتریت زانو پاس از تشاخی

پزشاک متخصا

توسط  (Food and drug administration) FDAماورد

ارتوپدی باه مراکاز فیزیاوتراپی دانشاگاه علاوم پزشاکی

تایید قرار گرف .یکی از اثرات لیازر پار تاوان اثار اد

سمنان ارجاع داده ،و با داشتن معیاار هاای ورود و عادم

دردی سااریع و فااوری آن اساات کااه ایاان خصوصاایت

معیارهای خارو وارد مطالعاه شادند .معیاار هاای ورود
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درمانی در این بیماری کنترل اگار چاه درد مایتواناد باا

مربو به تاثیرات فتومکانیکال این نوع لیزر میباشد و با

تاثير ليزر بر نشانه های استئوارتریت زانو

شامل ابتال به استئوآرتریت یک طرفه ایادیوپاتیک زاناو
(در استئوآرتریت دو طرفه ،درصورتیکه شدت بیماری

آموزش و الکتروتراپی بارای تماام بیمااران در ساه
گروه مداخله به صورت زیر انجام شد.

کمتری دارد ،استفاده بیشتری میکند که به عنوان یک

مقطع ابلیکاتور  0/8سانتی متار مرباع در داخال و خاار

متغیر مخدوشکننده عمل میکند) ،وجود استئوآرتریت

روی خط مفصلی و به مدت  4دقیقه و باا شادت  0وات

حاد و تحت حاد که با داشتن درد مو عی با نمره حاداقل

بر سانتیمتر مربع(.)14

 5بر اسا

معیار  VASبا پرسش از بیماران و نمره بایش

 :1جریااان  TENSبااا فرکااانس  000هرتااز و ماادت

WesternOntario and

پالس  0/04میلیثانیه و در سط حسی و الکترودگذاری

از  14بر اسا

معیار ( Womac

 )McMaster universities osteoarthritis indexمشاخ

در دو طرف کشکگ روی خط مفصلی(.)15

گردید( .)13معیاار  Womacپرسشانامهای متشاکل از 15

 :3هات پک به مدت  10دقیقه.

سوال اسات کاه  4ساوال در رابطاه باا درد 1 ،ساوال در

 :5تمرین  SLRکه انادام تحتاانی باا زاناوی صااف

رابطه با سفتی و  05سوال در رابطه باا میازان نااتوانی در

توسط بیمار بای آورده شد به طوری که پاشنه پای مباتال

بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو میباشاد.این معیاار از

بیست سانتیمتر از تخت بای آمده و ده ثانیه در این و عیت

صفر تا  55نمرهگذاری شده است و در صورت نداشاتن

حفظ و بعد به حالات اول برگشات .در کال سای مرتباه

هیچگونه مشکلی نمره صفر و در صورت داشتن حداکثر

برای هر پا این تمرین انجام گرفت .این تمرین از جلساه

مشکل نمره  55به بیمار داده میشود( .)15معیارهاای خارو

سوم به بیمار داده شد(.)14

از مطالعه شامل ابتال به بیماریهای دیگار زاناو ،اباتال باه

برای گروه دریافات کنناده لیازر کام تاوان ،از لیازر

استئوآرتریت مفاصل ران و مچ پا ،دردهاای رادیکاویر

 Ga-Al-Asبا قدرت خروجی  30میلی وات و طول ماو

ناشی از اختالیت ستون فقارات کماری ،افیاوژن داخال

 830نااانو متاار اسااتفاده گردیااد .پ اروب لیاازر بااه صااورت

مفصلی ،سابقه فیزیوتراپی و تزریا داخال مفصالی در 5

شبکهای بر روی  4نقطه در قسمت قدامی خاارجی و پانج

ماه گذشته ،بیماریهای روانی -ذهنی ،عفونات و بافات

نقطه در قسمت قدامی و داخلای روی خاط مفصالی قارار

در حااال خااونریزی و اخااتالیت نورولوژیااک حساای و

گرفاات .دوز درمااانی  4ژول در هاار نقطااه و در مجمااوع

حرکتی و سابقه جراحی زانو باوده اسات .یزم باه ذکار

پنجاه ژول بر سانتی متر مربع در هر جلسه باوده

اسات(.)04

است که کنترل معیارهای خرو و ورود بهطور مساتقیم

در گروه لیزر پر توان از لیازر  Ga-Asباا قادرت حاداکثر

زیر نظر پزشاک مربوطاه باوده اسات .در صاورت عادم

 000وات و طول مو  500نانو متار اساتفاده شاد .پاروب

وجود معیارهای خرو از مطالعه ،فرم اطالعاات مرباو

لیزر در سط داخلی ،خارجی و قدامی زاناو باا تاکیاد بار

بااه ساان ،جاانس ،قااد ،وزن ،ماادت بیماااری ،محاال درد،

خط مفصلی داخلی و خارجی بین تیبیا و اپای کنادیل ران

توده بدنی ،سابقه درمانهای عمومی و پزشاکی

قرار گرفت .زمان کل  3مرحله  04دقیقه و کال انارژی در

ثبت گردید و با اخذ ر ایتناماه ،بیمااران وارد مطالعاه

هر جلسه  0140ژول بود .در هر دو گروه برای لیزر درماانی

شاادند .از کلیااه بیماااران خواسااته شااد تااا در طااول دوره

بیمار در حالت طاقباز خوابیده و زانو در حالات فلکسایون

مطالعه از مصارف هرگوناه مساکن و مکمال خاودداری

 30درجه قرار گرفت .درگروه لیزر غیرفعال نقا مشاابه و

نمایند .قبل از شروع درمان بیماران به شاکل تصاادفی از

با همان مدت زمان ولی از دستگاه خاموش استفاده گردید.

طری قرعه کشی در یکی از سه گروه لیزر پر توان ،لیزر

های مورد ارزیابی قبال ،بالفاصاله و شاش

شاخ

کم توان و لیزر غیر فعال قرار گرفتند.
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در دو طرف یکساان نباشاد ،بیماار از سامتی کاه عالمام

 :0اولتراسوند مداوم با فرکانس  0مگاهرتز و ساط

پژوهشی

سیروس تقی زاده دلخوش و همکاران

تجزیه و تحلیل دادهها پس ازجمعآوری ،از نرمافزار SPSS

پرتوان و گروه کنترل ( )p=0/000تفاوت معنیدار باوده

نسخه  08و آزمونهای شاپیرو ویلاک ،کروساکال والایس،

اسات ،اماا لیازر کامتاوان و پرتاوان تفااوت معنایداری

من ویتنی و  Repeated measureاستفاده گردید و ساط

نداشتهاند ( .)p=0/555تغییرات میزان ناتوانی قبل و شش

معنیداری  0/04در نظر گرفته شد.

هفته بعاد از مداخلاه بیاانگر تفااوت معنایدار باین لیازر
کمتوان و گروه کنترل ( )p=0/001و همچنین لیازر پرتاوان

یافته ها

و گروه کنترل ( )p=0/005بوده اسات .لیازر کامتاوان و

مشخصااات دموگرافیااک افااراد شاارکت کننااده در

پرتوان تفاوت معنیداری نداشتهاند ( .)p=0/531میانگین
تغییاارات بالفاصااله بعااد از مداخلااه وشااش هفتااه بعااد از

مطالعه در جدول شماره  0آورده شده است.

مداخله در سه گروه تفاوت معنیداری نداشت (.)p=0/138
جدول شماره  :1مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه
گروه مورد بررسی

مشخصه
لیزرکم توان ( 04نفر )

لیزر پر توان ( 04نفر)

کنترل ( 04نفر)

معنی داری

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

44/5 ± 8/7

43/5 ± 8/4

48/3 ± 4/0

0/478

15/4 ± 3/0

14/0 ± 0/8

17/8 ± 4/0

0/087

سن (سال )
شاخ

سط

توده بدنی

(کیلو گرم بر متر مربع )
وزن (کیلو گرم )

58/3 ± 00/1

58/5 ± 4/8

70/5 ± 01/0

0/178

قد ( سانتی متر )

050/3 ± 4/5

054/1 ± 5/5

050/5 ± 4/4

0/011

میزان ناتوانی بر اسا

در جدول شماره  3میانگین و انحرافمعیار میزان ناتوانی
مقیا

براسا

( )WOMACقبل ،بالفاصله و شش هفته

بعد از مداخله بیان شده است .نتایج تحلیل انادازهگیاری
مکاارر  Repeated measureنشااان داده اساات کااه ب این
میزان ناتوانی در زمانهاای مختلا

و ناوع مداخلاه اثار

متقاباال وجااود دارد ( .)p <0/000میاازان ناااتوانی در سااه

ایندکس WOMAC

مداخله در هر سه گروه موثر بوده است و تغییارات
میاازان ناااتوانی قباال و بعااد از مداخلااه در هاار سااه گااروه
تفاوت معنیداری داشته است (در همه ماوارد .)p < 0/000
در تمام گروهها تغییرات بالفاصله بعد از مداخله و شاش
هفته بعاد از مداخلاه ،تفااوت معنایداری نداشاته اسات
( )p > 0/04که موید اثر ماندگار هر سه روش مایباشاد .در
جدول شماره  1و عیت معنیداری تغییرات میزان ناتوانی
در هر یک از سه گروه مورد بررسی آمده است.
جدول شماره  :2و عیت معنی داری تغییرات میازان نااتوانی در هار
یک از سه گروه مورد بررسی

تکرار فاوق وابساته باه ناوع درماان دریاافتی اسات و در
آزمون فوق میانگین تغییرات قبل و ناتوانی بالفاصله بعاد
از مداخله در سه گروه تفااوت معنایداری داشاته اسات
( ،)p=0/000بهطوری که تغییرات لیزر کمتوان و پرتوان
تفاااوتی نداشااته امااا هاار دو بااا گااروه کنتاارل تفاااوت
معنیداری داشتند ( .)p <0/04در زماان بالفاصاله بعاد و
شش هفته بعد از مداخله تفاوت معنیداری بین سهگروه
نبوده است(.)p>0/04
جدول شماره  .:3میانگین و انحرافمعیار میزان ناتوانی براسا

مقیاا

( (WOMACقبل ،بالفاصله و شاش هفتاه بعاد از مداخلاه گاروه هاای
مورد بررسی

گروه مورد بررسی

و عیت
لیزر کم توان

لیزر پر توان

کنترل

گروه مورد بررسی
زمان اندازه گیری

سط

لیزر کم توان

لیزر پر توان

کنترل

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

قبل و  5هفته بعد از مداخله

<0/000

<0/000

<0/000

قبل از مداخله

08/1 ± 5/4

10/3 ± 5/4

07/8 ± 5/0

0/155

بالفاصله و  5هفته بعد از مداخله

0/554

0/00

0/054

بالفاصله بعد از مداخله

00/3 ± 3/0

01/3 ± 3/7

03/7 ± 5/4

0/047

5/7 ± 1/5

01/3 ± 5/5

05/7 ± 5/5

0/004

قبل و بالفاصله بعد از مداخله

<0/000

<0/000

<0/000

شش هفته بعد از مداخله

بعد از مداخله تفاوت معنی داری بین سه گروه نبوده است (.)p >0/04

تغییرات قبل و بالفاصله بعد از
مداخله
تغییرات بالفاصله بعد از مداخله
و شش هفته بعد از مداخله

تغییرات میزان ناتوانی قبل و بالفاصاله بعاد از مداخلاه،

تغییرات قبل و شش هفته بعد از
مداخله

7/5 ± 5/5
0/7 ± 3/3
8/4 ± 5/5

8/0 ± 1/5
0/0 ± 0/8
8/0 ± 3/8

5/0 ± 1/3
-0/0 ± 1/3
3/0 ± 3/8

معنی داری

0/004
0/138
0/000

در سه گروه تفاوت معنیداری داشته اسات (.)p=0/004
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ناتوانی زانو با ایندکس  WOMACبررسی شد( .)04برای

تغییرات در لیزر کمتوان و گروه کنترل( )p=0/005و لیزر

تاثير ليزر بر نشانه های استئوارتریت زانو

میزان درد بر اسا

ایندکس VAS

میزان درد در گروه لیزر کامتاوان بالفاصاله بعاد از
مداخله نسبت به قبل از مداخله و همچنین  5هفته پس از
است ( )p=0/000و اما بالفاصله بعد از مداخله و  5هفتاه
بعد از مداخله تفاوت معنیداری نداشاته اسات (.)p=0/055
در گروه لیزر پرتوان بالفاصله پس از مداخلاه نسابت باه
قبل از مداخله ،همچنین شش هفته پس از مداخله نسبت
به قبل از مداخلاه میازان درد کااهش معنایداری داشاته
است ( .)p=0/000اما بالفاصله پس از مداخلاه و  5هفتاه

از مداخله در جدول شماره  5آمده است.
جدول شماره  :4میانگین و انحراف معیار شدت درد قبل ،بالفاصله بعاد و
شش هفته بعد از مداخله در گروه های مورد بررسی
لیزر کم توان

لیزر پر توان

کنترل

سط

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

معنی داری

قبل از مداخله

4/7 ± 0/3

4/5 ± 0/4

5/4 ± 0/8

0/035

بالفاصله بعد از مداخله

3/1 ± 0/4

1/7 ± 0/3

3/3 ± 1/0

0/405

 5هفته بعد از مداخله

1/5 ± 0/7

1/5 ± 0/4

3/7 ± 0/8

0/103

1/4 ± 0/5

3/0 ± 0/8

0/0 ± 0/7

0/000

0/3 ± 0/7

0/0 ± 0/3

-0/5 ± 0/0

0/058

1/5 ± 0/7

3/3 ± 0/5

0/7 ± 0/0

0/000

زمان اندازه گیری

تغییرات قبل از مداخله منهای
بالفاصله بعد از مداخله
تغییرات 5هفته بعد منهای
بالفاصله بعد از مداخله
تغییرات قبل از مداخله منهای
 5هفته بعد از مداخله

پس ازمداخله ،تفاوت معنیدار نبود ( .)p=0/884در گروه
کنترل بالفاصله پس از مداخله نسبت باه قبال از مداخلاه

آزمون  Repeated measureنشان داد کاه میاانگین

( ،)p=0/000و شش هفته پس از مداخله نسبت به قبل از

تغییرات شدت درد قبل و بالفاصله پس از درمان در ساه

مداخله درد کاهش معنیداری داشته اسات (.)p=0/015

گروه تفاوت معنیداری داشته است ( )p < 0/000بهطاوری

تغییرات بالفاصله پاس از مداخلاه و شاش هفتاه پاس از

که در لیزر پرتوان و کمتوان نسبت به گاروه کنتارل شادت

مداخله معنیدار نبوده است ( .)p=0/054مقایسه تغییرات

درد بیشتر کاهش یافت .میاانگین تغییارات شادت درد

درد در سه گروه نشان داد که شدت درد در گروه لیازر

بالفاصله و شش هفته پس از درمان در سه گروه تفااوت

پرتوان نسبت بهگروه کنترل و همچنین لیزر کمتوان نسابت

معنیداری نداشت (.)p = 0/051

بهگروه کنترل کاهش بیشتری داشته است (.)p=0/000
اما در  1گروه لیزر پرتوان و کامتاوان تفااوت معنایدار

بحث

نبااود ( .)p =0/080تغییاارات ایجاااد شااده  5هفتااه بعااد از

این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر فوری و پایای لیزر

مداخلااه نساابت بااه قباال از مداخلااه در  3گااروه تفاااوت

کمتوان و پرتوان و لیزر پالسبو بر درد ،عملکرد و دامناه

معنیداری داشته است ( )p< 0/000به طوری کاه در گاروه

حرکتی در استئوآرتریت زانو انجاام گرفات و نشاان داد

لیزر کمتوان نسبت به گروه کنترل و همچناین لیازر پرتاوان

که هر سه روش درمانی بار بهباود درد و عملکارد تااثیر

نسااابت باااه گاااروه کنتااارل کااااهش بااایشتاااری داشاااته

فوری و ماندگار دارند .همچنین این مطالعه نشان داد که

است ( .) p <0/000در گروه لیزر پرتوان و کمتوان تفااوت

تاثیر لیزر کمتوان و پرتوان بار شااخ

هاای ذکار شاده

معناایدار نبااوده اساات ( .)p=0/550تغییاارات ایجاااد شااده

بیشتر از درمان معمول فیزیوتراپی میباشد .این یافته باا

بااالفاصااله پس از مداخلاه با  5هفتاه بعااد از مداخلااه در

نتایج مطالعه  Hsieh RLو همکاارانش کاه برتاری لیازر

 3گروه تفاوت معنیداری نداشت ( .)p=0/058در گروه

کمتوان نسبت به اولتراسوند در درمان استئوآرتریت زانو

کنترل بالفاصله پس از مداخله نسبت باه قبال از مداخلاه

را به اثبات رسانده بودند ،همسو میباشاد( .)17از طرفای

( )p=0/000و همچنین شش هفته پس از مداخلاه نسابت

در این مطالعه نشان داده شد که لیزر کم تاوان بار بهباود

به قبل از مداخله ( )p=0/015کااهش معنایداری داشاته

عالمم استئوآرتریت زانو موثر میباشد .ایان یافتاه مویاد

است .اما تغییرات بالفاصله پس از مداخله و شاش هفتاه

مطالعاتی است که لیزر کمتوان را به عنوان درمانی موثر

پااس از مداخلااه معناایدار نبااود ( .)p=0/054میااانگین و

در استئوآرتریت زانو در نمونههای حیاوانی و یاا انساانی
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مداخله نسبت به قبل از مداخله کاهش معنیداری داشاته

انحرافمعیار شدت درد قبل ،بالفاصله بعد و شش هفته بعد

پژوهشی

سیروس تقی زاده دلخوش و همکاران

 Shen X ،Alfredo PP ،Alghadir Aو همکاران اشااره

مبتال به استئوآرتریت زانو بررسی شده و نتایج نشاان داد

نمود( .)15،04،05لیزر کمتوان میتواند بهطاور مساتقیم از

که لیزر پرتوان و ورزش نسبت به لیزر کمتوان و ورزش

طری کاهش سرعت هدایت اعصاب حسی و افزایش استانه

تاثیر بیشتری بر درمان بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو

تحریک درد و همچنین بهطور غیرمساتقیم باا اکسیژناسایون

دارد و این مطالعه فاقد دوره پیگیری بوده است(.)5

بافتها وکاهش تورم سبب تسکین درد شود( .)5از ساوی

نتایج این مطالعه با مطالعه حا ر همسو نمای باشاد.

دیگر نتایج این مطالعه تااثیر لیازر پرتاوان را بار کااهش

این اختالف در نتایج میتواند به عوامل زیاادی بساتگی

عالمم استئوآرتریت زانو تایید نمود که این یافته با نتایج

داشته باشد .در این میان ناوع لیازر درماانی ،پارامترهاای

پیشین که از لیزر پرتوان به منظور بهبود نشانههاای شاانه

لیزر مورد کاربرد از جمله طول مو  ،مدت زمان درمان،

درد و کمردرد استفاده نمودهاند ،مطابقت دارد(.)30،08،07

دانسیته انرژی لیزر ،تعداد جلسات درمانی و روش انتقال

هاامچن این نتااایج مطالعااه  Anglova ،Rogoznicaو

انرژی بسیار با اهمیت بهنظر میرسند .در ارزیابی روشهاای

همکاران با مطالعه حا ر همسو می باشد که نشان دادند

مختل

بهترین و موثرترین رژیم

لیزر پرتوان تاثیر بسیار سریع و قابل توجاهای بار تساکین

درمانی مشکل است .به همین علت حاداقل دوز درماانی

درد در بیماران مباتال باه اساتئوآرتریت زاناو دارد(.)11،1

لیزر هنوز ناشناخته مانده است .حتی در کتب و منابع هم

لیزر پرتوان میتواناد باه آساانی در بافات نفاوذ کارده و

شواهد بسیار اندکی در رابطه با مطلوب ترین دوز انرژی

منتشر شود ( )Scattering Phenomenو اثرات فتوشایمیایی

از لحاظ شدت ،فرکانس ،طول مو و نیاز حاداکثر قادرت

و فتومکانیکال را ایجاد نماید .اثارات فتوشایمیایی سابب

پالس و ارتبا این موارد با شرایط و بیمااری هاای مختلا

واکاانش اکس ایداتیو میتوکناادری و متعاقااب آن افاازایش

وجود دارد .لذا انجام مطالعات بالینی بیشتر در این رابطه

تولید  ATP DNAو  RNAمیشود .در صورتی که اگر

رورت دارد .از محدویتهای این مطالعاه مایتاوان باه

لیزر پرتوان به صورت مداوم یا پیوسته به کار برود تجمع

این نکته اشاره کرد که به دلیل مطالعاه بار روی زناان قابال

حرارتی (فتوترمال) رخ میدهد .این اثر میتواند با تنظیم

تعمیم به مردان نیست .براسا

نتاایج ایان مطالعاه ،لیازر

شدت و فرکانس پالس،کنترل شود( .)05یکای از اثارات

کمتوان و پرتاوان دو روش ماوثر بارای تساکین درد ،و

لیزر پرتوان اثر د دردی سریع و فاوری آن اسات کاه

بهبود عملکرد در استئوآرتریت زانو می باشند و با توجه

این خصوصیت مربو به تاثیرات فتومکانیکال این ناوع

به ایان نکتاه کاه کااربرد لیازر کام تاوان بارای بیماار و

لیزر میباشد که باا مکاانیزمهاای مختلفای نظیار کااهش

درمانگر مستلزم صرف هزینه کمتر می باشاد ،اساتفاده از

انتقال مواد میاانجی محارک درد و افازایش تولیاد ماواد

آن پیشنهاد میگردد .هر چند این مطالعاه نتوانسات برتاری

شبه مورفینی همراه میباشد .این خاصیت د درد شاید

لیزر پر توان را بار بهباود برخای از نشاانه هاا مثال درد و

به دنبال اثر د التهابی آن باشد که تدریجیتر بوده و به

میزان ناتوانی به اثبات برساند ،اما هنوز ساوایت زیاادی

مدت طوینیتر ادامه مییابد .در این مطالعاه تفااوتی در

درباره کاربرد لیزر پرتوان در حیطه اخاتالیت عضاالنی

اثربخشی لیزر کمتاوان و پارتاوان مشااهده نشاد .اماا در

اسکلتی مطرح بوده و مطالعات بیشاتر جهات رسایدن باه

مطالعه مشابه  kheshie Alو همکاران ،تاثیر لیزر کمتوان

بهترین پروتکل درمانی روری میباشد.
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