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   .21-24صفحات : 4، شماره 3سال ، 1384ليزرپزشكي؛ 

بررسي فواصل :   نانومتر800 موهاي زايد با استفاده از ليزر ديود رفع
   روزه90 و 60، 45درماني 

  نويد بوذري دكتر

 حسين طباطباييدكتر 

 زهرا عباسيدكتر 

 رضا فيروز عليدكتر 

  يحيي دولتيدكتر 
مركز آموزش و پژوهش پوست و جذام، دانشگاه علوم 

  پزشكي تهران
  
  
  
  
  

  

  

  مقدمه 
 به سرعت هاي زايدموفن آوري ليزر در رفع الهاي گذشته، طي س

پرتوي ليزر پارامترهاي  به وضوح نشان داده است. پيشرفت نموده است
 هر آسيبند نتوا مدت پالس و نقطه تابش كه مي  شامل طول موج، دوز،

 فاز رشدهمچنين،  ]1-2[.را تحت تاثير قرار دهد داخل پوست هدفي در
 در رفع موهاي زايد به مهم موثره عنوان يك عامل موهاي تحت درمان، ب

  ]3-5[.رود شمار مي
 كه موها در بوداز گذشته تا به حال اين مساله مد نظر قرار گرفته 

، با اين وجود ]6[.دنفاز اوليه آناژن بيشترين حساسيت را به پرتوي ليزر دار
ن ليزر  در حال حاضر، درما]7[.اين نظريه در مطالعات بعدي ثابت نگرديد

 محل آناتوميك آن بصورت بدون در نظر گرفتن ،در بسياري از مطالعات
رسد كه نقش   به طور خالصه، به نظر مي]8-10[.گيرد ماهيانه صورت مي

 موهاي زايد هنوز مورد رفع با ليزر و نتايج آن در فواصل زماني درمان
  . اختالف نظر است

 و سات درمانيجل، بررسي ارتباط فواصل مطالعه اين اصليهدف 
 نانومتر 800نتايج درمان در رفع موهاي زايد با استفاده از پرتوي ليزر 

تعيين درجه تاثير فواصل درماني روي نتايج آن، باالخص به همراه . بود
 .بود موثر در درمان از اهداف ديگر اين مطالعه ساير عواملبررسي تأثير 

  ها مواد و روش
درمان  بيماري كه تحت 176ونده پرنگر بر روي   اين بررسي گذشته

 قرار گرفته هاي زايد نانومتر براي رفع مو 800 طول موج ديود با ليزر با
 60 ،45فواصل درماني داشتن ) 1معيارهاي ورود شامل . شدبودند، انجام 

 سپس تمامي . بودنواحي درماني شامل صورت و گردن) 2و    روزه90و 
به درمانگاه ليزر دعوت شده و ) ار بيم26( مطالعه واجد شرايطبيماران 

 بيمار زن 24 ،در نهايت. شرح انجام مطالعه براي آنها توضيح داده شد
نوع پوست افراد . ورود به مطالعه را پذيرفتند)  سال46 تا 19سن بين (

 درمان  محل.  بودII-IV درجاتمورد مطالعه از لحاظ فيتزپاتريك بين 
و )  مورد12(اوريكوالر  ، پري) مورد15(، لب باال ) مورد20(شامل چانه 

 درمان ليزر در درمانگاه ليزر شامل عدممعيارهاي . بود)  مورد6(گردن 
تيرگي پوست به دليل نور آفتاب، حساسيت به نور، حاملگي، مصرف 

 سابقة تشكيل كلوييد، ويتيليگو، پديدة  همزمان تركيبات ضدبارداري،
شوراي پروتكل مطالعه توسط . ود واسكوالر ب-هاي كالژن ر و بيمارينكوب

 مقاله پژوهشي

  خالصه
چون طول موج، دوز، طول زمان پـالس و نقطـه تـابش از جملـه               تابش پرتوي ليزر      پارامترهاي برخي :هدف

مربوط  حال، نقش برخي از عوامل با اين .دنباش در داخل پوست مي بافت هدف در آسيب هرگونه موارد مؤثر
در اين مطالعه سعي شده است كه ارتبـاط         . هنوز ناشناخته مانده است   هاي رشد مو       بيماران همچون دوره   به

  . ليزر در رفع موهاي زايد مورد بررسي قرار گيرد با درمان حاصل ازدرماني و نتايج جلسات فواصلبين 

بـراي رفـع موهـاي     ديـود   بيمار تحت درمان با ليزر176 گذشته نگر پرونده   در اين مطالعه   :ها  مواد و روش  
 ماه مـورد    5 بيمار براي شركت در مطالعه موافقت نمودند و تا           24 هاد بررسي قرار گرفت و از بين آن        مور زايد

در اين زمان بيماران از نظر تاثير و عوارض جانبي درمان بـا ليـزر مـورد پرسـش قـرار                     . پيگيري قرار گرفتند  
هيپرپيگمانتاسـيون،  ، التهاب،    با بررسي درد    جانبي عوارضكارايي درماني با شمارش موي بيماران و        . گرفتند

  .  فوليكوليت مورد بررسي قرار گرفت و ايجادهيپوپيگمانتاسيون

 روز بود به ترتيب برابر      90 و   60،  45ط كاهش مو در گروههايي كه فواصل جلسات درماني آنها           وسمت: نتايج
  ). p=0001/0(بود % 7/28و % 8/45 ،1/78%

  . كه فواصل جلسات درماني با نتيجه درمان مرتبط استنتايج اين مطالعه نشان داد :گيري نتيجه

   نانومتر، فواصل درماني، شمارش مو800 ليزر  رفع موهاي زايد، :هاي كليدي واژه
مركز آموزش و رضا فيروز،   دكتر علي: آدرس مكاتبه

 پژوهش پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشكي تهران
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   روزه90 و 60، 45 مشخصات بيماران و نوع درمان در گروههاي زماني -1جدول 

   روزه90  روزه 60   روزه45  فواصل درماني

  7  9  8  )تعداد(بيماران 
  17  20  16  )تعداد(محل درمان 
       aنوع پوست

II 1  1  1  
III  5  6  3  
IV  2  2  2  

  J/cm2(b  8/3±4/32  3±5/34  1/6±7/34(ميانگين دوز 
ميانگين طول مدت هر 

  ms( b(پالس 
1/5±19  3/6±3/22  8/4±22  

        )تعداد (aجلسات درماني
  5  6  2  دو جلسه

  2  3  6  جلسهسه 
a (دار نيست  تفاوت بين گروهها از لحاظ آماري معني) آزمونChi-square 
 ) Fisher’s exactو 
b (دار نبود  ها از لحاظ آماري معني اختالف ميانگين)ANOVA .(  

  

 و جذام به تصويب بيماريهاي پوست آموزش و پژوهش پژوهشي مركز
  . رسيده بود

از بيماران خواسته شد تا از قرارگيري در معرض آفتاب و همچنين 
 ماه قبل از مطالعه از دو ،از ساير روشهاي رفع مو در نواحي تحت مطالعه

 از شروع درمان با ليزر تراشيده نواحي درمان، قبل. خودداري نمايند
حس كنندة موضعي قبل از آغاز كار با ليزر مورد  گونه بي هيچ. شدند

پس از انجام عمل ليزر، بيماران بايستي از قرار . استفاده قرار نگرفت
كردند و تمام آنها  مياجتناب   روز3حداقل براي گرفتن در معرض آفتاب 

 و برداري صورت اليهها،  نده، سايخشنهاي  از مصرف هرگونه صابون
  . ورزيدند درمانهاي موضعي آكنه اجتناب مي

  نانومتر800 با طول موج ليزر ديودنواحي تحت مطالعه با 
)Lightsheer XC, Coherent, Santa Clara, CA (

اندازه  با )3/4 و انحراف معيار 8/33ميانگين ( J/cm2 40-25دوز 
-30 زماني هر پالس بين فاصله  با فركانس يك هرتز و باmm 9تابش 

تحت درمان ) ms 5/5 با انحراف معيار 2/21ميانگين (ثانيه  ميلي 15
 پوست را با روش تماس مستقيم ،ليزر ديودپنجره ياقوتي . قرار گرفتند
  .كرد خنك مي

 با ليزرتمام بيماران وارد شده به اين مطالعه قبول كردند كه درمان 
ستند در طي مدت پيگيري تنها از روش توان آنها مي . را قطع كنند

 پيگيري، دوره طولدر . تراشيدن براي رفع موهاي زايد خود اقدام نمايند
 قرار گرفتند كه دچار شكايات غير قابل انتظار مورد معاينهتنها بيماراني 

 از در انتهاي مطالعه، بيماران توسط يك معاينه كننده غيرمطلع. بودند
 مورد مو در نواحي تعدادفرد مذكور . ي شدندارزياب) كور (روش درمان

. كرد  گردن و صورت بيمار را شمارش ميازنظر در تصاوير گرفته شده 
 انجام cm 2x2( cm2 4  (ها در نواحي به مساحت تمامي شمارش

  . گرفت و ميزان درصد كاهش مو بدست آمد
جهت اطمينان از اين كه ناحيه شمارش مو قبل و بعد از درمان 

به عنوان مثال فاصله ( اشد، اندازه منطقه مشخصي از صورت بيماريكي ب
اندازه گرفته شد و سپس تصوير به حدي زوم مي شد تا ) بين دو خال

 در مواردي كه امكان يافتن منطقه به ابعاد .همان اندازه به دست آيد
cm 2x2 كليه موهاي سمت راست همان ) لب فوقاني( وجود نداشت

  . رده شدندمنطقه تحت درمان شم
ميزان رضايت بيماران از درمان نيز توسط يك مقياس اندازه گيري 

 جانبي از قبيل درد، عوارض.  شدثبت  )عالي (4تا ) ضعيف( 1 تايي از 4
 فوليكوليت نيز بررسي و  والتهاب، هيپرپيگمانتاسيون، هيپوپيگمانتاسيون

با (ان موفقيت درماني بر اساس معيارهاي گولدبرگ و همكار. ثبت شد
 درصد كاهش تراكم مو، عدم 30بيش از  :گرديدارزيابي )  اصالحات كمي

پيدايش عوارض جانبي غير قابل انتظار، از بين رفتن كليه عوارض جانبي 
 4 تا 2قابل انتظار در انتهاي دوره پيگيري و ميزان رضايت بيمار از درجه 

  .به عنوان موفقيت درمان لحاظ گرديد

 SPSS 10ها با استفاده از نرم افزار آماري  هتجزيه و تحليل داد
انجام % CI (95( با حدود اطمينان ي الزمتمامي آناليزها. انجام گرفت

 و در صورت همتغيرها از نظر نرمال بودن توزيع آنها بررسي شد. شد
هاي غيرپارامتري آن   و يا معادلt-testمناسب بودن از آزمون آماري 

 نتايج درماني با فواصل درماني از طريق مدل ارتباط بين. گرديداستفاده 
شاخص هاي احتمالي موثر بر نتيجه درمان  .رگرسيون خطي بررسي شد

 براي 05/0سطح آماري . با مدل رگرسيون چند متغيره بررسي شدند
  .داري در نظر گرفته شد معني

  نتايج
و متوسط ) 53 از 18% (34 اين مطالعه درماني درميزان موفقيت 

 بار 3 تا 2بيماران . بود% 50±3/31 در افراد تحت مطالعه كاهش مو
ميانگين كاهش مو در آنهايي كه دو . تحت درمان با ليزر قرار گرفتند

و در آنهايي كه % 28±6/24جلسه تحت درمان با ليزر قرار گرفته بودند 
  ). >0001/0p(بود % 6/69±4/22اند  سه جلسه درماني داشته
يان كاهش مو در انواع مختلف پوست داري م هيچ اختالف معني

 طول زمان  هيچ ارتباطي بين نتايج درماني از يك طرف و دوز،. ديده نشد
  . پالس و محل درمان يافت نشد

 ارتباط داشت جلسات درمانيكاهش مو با فواصل ميزان 
)0001/0p<) (فواصل درماني كوتاهتر، باعث كاهش موي ). 1 نمودار

جلسات ه مقايسه فوق در بيماران با تعداد برابر زماني ك. اند بيشتري شده

   نانومتر800رفع موهاي زايد با استفاده از ليزر ديود 
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   ميانگين كاهش مو- 1نمودار    تعداد جلسات درماني- 2نمودار 

 همبستگي بين پيامدهاي درمان و متغيرهاي متفاوت در مدل رگرسيون -2جدول 
  خطي

    )R2=637/0(كاهش مو 
S. beta coefficient  p-value  

  751/0  -031/0  نوع پوست
 >0001/0  543/0 تعداد جلسات درمان

  002/0  -362/0 فواصل جلسات درمان
  718/0  -034/0  محل درمان

  J/cm2(  009/0  941/0(فلوئنس 
  ms(  178/0-  147/0(مدت زمان هر پالس 

دار بود كه تحت سه جلسه   انجام گرفت تنها براي بيماراني معنيدرماني
 مشخصات بيماران و نوع 1جدول ). 2 نمودار (نددرماني قرار گرفته بود

در بين . دهد  روزه نشان مي90 و 60، 45درمان را در گروههاي زماني 
 محل نتايج موفقيت آميز 11  روزه45ه فواصل  ب محل تحت درمان،16

 روزه نتايج 60 در گروه بيماران با فواصل درماني درحاليكهداشتند 
در گروه .  مشاهده شدمورد 20از محل  7موفقيت آميز درمان تنها در 

سوم هيچ يك از مناطق تحت درمان نتايج موفقيت آميز نداشتند 
)0001/0p<.(  

 مختلف و نتايج درماني، كاهش مو براي بررسي ارتباط عوامل
به عنوان متغير وابسته و نوع پوست، تعداد جلسات درماني، ) درصد(

فواصل جلسات، نواحي درمان، دوز و طول زماني هر پالس به عنوان 
 2جدول .  مدل رگرسيون خطي استفاده شدازمتغيرهاي مستقل  ليزر 

 طول زماني هر دهد كه تعداد جلسات درمان، فواصل جلسات، نشان مي
به ) كاهش مو(هاي اصلي در نتايج درماني  پالس به عنوان تعيين كننده

  . روند شمار مي
 شايع ترين عوارض.  مورد اثر جانبي مشاهده شد18 بيمار 12در 

، %)5/12(پيگمانتاسيون هيپر، %)6/41(جانبي درمان در اين بيماران درد 
در افرادي  بيشتر ،ارض جانبيعو. بود%) 3/8(و فوليكوليت %) 5/12(تاول 

در حاليكه با دوز ) >032/0p(مشاهده شد كه رنگ پوست تيره داشتند 
در گروه بيماراني كه . تابش يا طول زمان هر پالس ارتباطي مشاهده نشد

 نفر اثرات جانبي را 8 روزه بود تنها دو نفر از 45فواصل درماني آنها 
 نفر از 6 روزه، 60فواصل با روه  اين مساله در گدر حاليكه. گزارش كردند

  ).p=208/0( نفر بود 7 نفر از 4 نفر و در گروه آخر 9

  بحث
 موجود در زمينة بيولوژي مو، آگاهي از سيكل رشد دركبر اساس 

مو به ويژه طول مدت فاز تلوژن براي پاسخ دهي به اين سوال كه آيا رفع 
 بر پايه.  است ضرورت دارد موهاي زايد با استفاده از ليزر، موقتي يا دايمي

فتوترموليز انتخابي، به دو دليل زمان درمان ليزر براي رفع موهاي اصل 
 يك مو در فاز ولپپ )1 ]12[:ناخواسته ممكن است اهميت داشته باشد

 بطور عمقي به پيال و پاپولپدر روند آناژن، ) 2تلوژن پيگمانته نيست و 
يي كه در انتهاي دورة آناژن قرار  بطوريكه كه موهااند داخل درم وارد شده

  ]13[.اند ممكن است به درمان ليزر مقاوم باشند گرفته
 فاز تلوژن حدود سه ماه  در يك سيكل رشد مو در انسان، معموالً

در فاز %) 80-85(هاي مو   فوليكولاكثريتدر هر لحظه . انجامد بطول مي
قرار %) 10-15(تلوژن و يا %) 2(آناژن و باقيمانده آنها يا در فاز كاتاژن 

فازهاي آناژن و تلوژن در هر يك از نقاط طول مدت بهرحال، . دارند
اگر ما فرض كنيم كه در اوايل فاز آناژن فوليكول . آناتوميك متفاوت است

 و با توجه به مدت فاز داردمو به آسيب ناشي از ليزر بسيار حساسيت 
توميك، بصورت نظري  در هر نقطه آنادر اين فازتلوژن و تعداد موهاي 

توان فواصل و تعداد جلسات درماني را به عنوان مهمترين عامل در  مي
  . در نظر گرفتپاسخ درماني ليزر در رفع موهاي ناخواسته 

رسد كه يك عقيده فراگير در مورد نتايج بهتر   اگرچه به نظر مي
يك  ]15،3-14[، يك جلسه درمان وجود دارددر مقايسه بادرمانهاي متعدد 

برخي از .  درماني هنوز وجود نداردمناسبترين فواصل در مورد اتفاق نظر
نويسندگان جلسات درماني ليزر را در رفع موهاي زايد ماهيانه قرار 

 رسد ديگران فواصل درماني را بر اساس  در حالي به نظر مي ]8-16،10[،دادند
وال  با اين حال اين س]17-18[.اند  سيكل رشد مو تنظيم نمودهكه
  . پاسخ مانده است  هنوز بي"؟استكدام  فواصل درماني مناسبترين"
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ما در اين مطالعه نشان داديم كه فواصل درماني كوتاهتر نتايج 
 ليزر بين  با موثر شناخته شده در درمانعوامل. اند درماني بهتري داشته

با . داري با يكديگر نداشتند گروههاي زماني مطالعه حاضر تفاوت معني
اگرچه ( روزه تعداد جلسات درماني بيشتر است 45 در گروه  وجوداين

 تعداد جلسات درماني بر روي نتايج بارزجه به تاثير و با ت.)دار نبود معني
 نتايج بهتر در فواصل درماني بخشي ازدرمان، اين تفاوت ممكن است 

اساس تئوري فتوترموليز انتخابي  توضيح ديگر بر. كوتاهتر را توجيه كند
  . مي باشد اثر رشد مو بر روي نتايج درماني و

در هر لحظه يك سوم از موهاي صورت در فاز تلوژن قرار دارند و 
به صورت .  ماه بطول بيانجامد5/2 تا 5/1اين فاز ممكن است بين 

توانند تخريب   تئوري، طي جلسه اول درمان كمتر از دو سوم از موها مي
و آنهاييكه در اوسط يا ) يرهاي ليزربدون در نظر گرفتن ساير متغ(شوند 

  ليزر بااواخر فاز آناژن يا در فاز تلوژن قرار دارند نسبت به درمان
كه اي صورت گيرد  اگر جلسه دوم درمان پس از دوره.  ندارندحساسيت
 تمامي موهايي كه ،) ماه5/2( تر از دوره تلوژن موي صورت است طوالني

كه قبالً در  فاز آناژن خواهند بود، و آنهايي در اند  در فاز تلوژن بوده قبالً
فاز آناژن بودند ممكن است در همان فاز بوده و يا برخي از آنها وارد فاز 

 دوباره موهاييكه در اوايل فاز آناژن ،طي اين جلسه. دنتلوژن شده باش
صورت، اگر جلسه دوم  اين در غير. هستند حساسيت بيشتري دارند

 از دوره فاز تلوژن موهاي صورت انجام تاه تركواي  درمان پس از دوره
 كه قبالً در فاز تلوژن بودند ي، تعدادي از موهاي) ماه5/2كمتر از (گيرد 

در فاز آناژن خواهند بود و تعدادي ممكن است هنوز در فاز تلوژن باقي 
حالت اند، ممكن است هنوز در  مانده باشند و آنهايي كه در فاز آناژن بوده

 زماني كه فواصل درماني .لوژن شده باشندتمرحله  و يا وارد آناژن باشند
تر از دوره تلوژن باشند، اگرچه تمامي موهايي كه قبالً در فاز  طوالني

تلوژن بودند اكنون در فاز آناژن قرار دارند زمان طاليي اوايل فاز آناژن در 
  . برخي از موها از دست خواهد رفت

تر از فاز تلوژن باشند، اگرچه بهرحال وقتي فواصل درماني كوتاه
 وليكن  اند، برخي از موها هنوز در فاز تلوژن بوده و وارد فاز آناژن نشده

اند در محل ابتداي فاز آناژن بوده و حساسيت  كه وارد شده آنهايي
اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد كه . بيشتري به درمان با ليزر دارند

 اند تئوري باال را رد يا ثابت كند و برايتو هاي اين مطالعه نمي يافته
  .له مطالعات ديگري مورد نياز است اين مساارزيابي
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