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  .18-22 صفحات : 1، شماره 4 دوره، 1384ليزرپزشكي؛ 

CO كاربرد ليزر
2
 كارآزمايي باليني تصادفي شده دو :در جراحي پستان 

   سوكور در مقايسه با اسكالپل 
   1احمد كاويانيدكتر 

  2دكتر محسن فاتح
  3دكتر معصومه نجفي
  4دكتر مسعود يونسيان

  5دكتر عطاءاله پورعباسي
  5يم نژاددكتر محبوبه ابراه

  استاديار جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1
پژوهش، گروه پژوهشي ليزر پزشكي جهاد دانشگاهي  مربي2

  واحد علوم پزشكي تهران
استاديار پژوهش، گروه پژوهشي بيماريهاي پستان جهاد 3

  دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران
  اناستاديار اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهر4
  پژوهشگر دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران5

  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقدمه
سرطان پستان يكي از شايعترين سرطانها در زنان است و از مرگ و             

يكي از شايعترين عالئمي كه در بدو تشـخيص  . مير بااليي برخوردار است  
سـتان  وجود دارد توده هاي قابل لمس يا بعضاً غير قابل لمس در بافـت پ              

 بيوپسي باز اكسيزيونال در اياالت متحـده        500000 ساالنه بيش از     .است
  )1(.خيم هستند درصد خوش 80انجام مي شود كه از اين تعداد بيش از 

با توجه به تعداد زياد جراحي هاي انجام شـده ، متاسـفانه عـوارض               
ناحيه برش كه اغلب در دوره پس از جراحي رخ مي دهد باعـث طـوالني                

ان بستري بيمار، طوالني شدن دوره اي كه فـرد نمـي توانـد بـه             شدن زم 
محل كار خود باز گردد و در نهايت تشكيل اسكارهاي خشن كه بد شكل              

 بـه   )2(.دارد با فراواني قابل توجهي ديده مي شـوند        شدن پستان را بدنبال     
 منظور بايد سعي شود تا حد ممكن روشهاي بكار گرفته شـده بـراي               اين

وپسي باز پستاني با كمترين ميزان عوارض و ناراحتي بـراي           انجام عمل بي  
  .بيمار همراه باشد

 چكيده
 واسكالپل براي مقايسه اين دو روشCo2اين مطالعه به منظور ارزيابي برش محل عمل با ليزر  :هدفزمينه و 

  .صورت گرفت

مايي باليني تصادفي شده دو سو كور بر روي هفتاد بيماري كهاين مطالعه در قالب يك كارآز: روش بررسي
از اين تعداد هشت نفر بخاطر بدخيم بودن. داراي انديكاسيون براي انجام بيوپسي پستان بودند انجام گرديد

ليزر مورد. بقيه بيماران براي مدت شش ماه تحت پيگيري قرار گرفتند. ضايعه از روند پيگيرها خارج گرديدند
در اين مدت متغيرهاي مختلفي از جمله ميزان ماده بي. وات بود10 با توان Co2فاده، يك دستگاه ليزر است

حسي مورد استفاده، مدت زمان عمل ،ميزان خونريزي حين عمل، ميزان درد پس ار عمل، ميزان بروز عفونت،
د و اسكار هيپرتروفيكهماتوم وسروماي پس از عمل و همچنين بروز عوارض ديررسي نظير اسكار، كلوئي

  . درمحل عمل مورد بررسي قرار گرفتند

 سال در دو گروهي كه مشخصات دموگرافيك آنها3/36 ± 9/10شصت و دو بيمار با ميانگين سني  :ها يافته
ميزان خونريزي ومصرف ماده بي حسي موضعي. تفاوت معني داري با هم نداشت در اين مطالعه شركت داشتند

 در هرp=0.001با سطح معني داري (ه ليزر بطور معني داري كمتر از گروه اسكالپل بودحين عمل در گرو
اما ميزان متغيرهاي مدت زمان انجام عمل،ميزان درد پس از عمل،درجه اسكار پس از عمل،).يك از دو متغير

 معني داري نشانميزان بروز عفونت، هماتوم، سروما، اسكار هيپرتروفيك و كلوئيد بين دو گروه تفاوت آماري
 .نداد

 سال در دو گروهي كه مشخصات دموگرافيك3/36 ± 9/10 شصت و دو بيمار با ميانگين سني :گيري نتيجه
ميزان خونريزي ومصرف ماده بي حسي. آنها تفاوت معني داري با هم نداشت در اين مطالعه شركت داشتند

p=0.001با سطح معني داري ( وه اسكالپل بودموضعي حين عمل در گروه ليزر بطور معني داري كمتر از گر

درجه اسكار پس از اما ميزان متغيرهاي مدت زمان انجام عمل،ميزان درد پس از عمل،).در هر يك از دو متغير
عمل، ميزان بروز عفونت، هماتوم، سروما، اسكار هيپرتروفيك و كلوئيد بين دو گروه تفاوت آماري معني داري

  نشان نداد

  .، ميزان خونريزي، اسكار جراحيCO2اكسيد كربن  هاي پستاني، ليزر دي بيوپسي، توده :كليديهاي  واژه

 

 مقاله پژوهشي

دكتر احمد كاوياني، استاديار جراحي : نويسنده مسئول
تهران، انتهاي بلوار كشاورز، . بيمارستان امام خميني تهران

: پست الكترونيك. 66428286: فنمركز توسعه پژوهش، تل
akaviani@sina.tums.ac.ir 
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در سالهاي اخير وسايل مختلفي ساخته شده اند كه بتوانند بهتـرين            
در . هموستاز را با كمترين ميزان عارضه بافتي حين جراحي ايجاد نمايند          

شـاره  بين اين وسايل مي توان بـه الكتروكـوتر، راديوفركوئنسـي و ليـزر ا              
 سال پيش، اولين نسل از ليزرهـاي پرتـوان وارد عرصـه             40حدود  )3(.كرد

در مطالعات مختلف مزايايي همچـون خـونريزي كمتـر،          ) 4(.جراحي شدند 
 دردكمتر ، كاهش احتمال ادم و عفونت پس از عمل بـا بكـارگيري  ليـزر       

  )5و4(.ر جراحي گزارش شده استد) CO2 (دي اكسيد كربن 
بـا   CO2  اند كه زخمهاي ايجـاد شـده بـا ليـزر             دادهمطالعات نشان   

ــايي    ــت زيب ــه اهمي ــه ب ــكار   توج ــته و اس ــري داش ــدگي كمت ــع ش جم
 اين جنبه از مزاياي ليزر، خصوصاً       كه )6(نامحسوستري به جاي مي گذارند    

در كنار مزايـاي قابـل توجـه ليـزر،          .در جراحي هاي پستان بسيار مهمند     
 وجود دارد كـه از آن جملـه   برخي معايب هم در خصوص استفاده از ليزر     

مي توان به تاخير ترميم زخم به علت كاهش خونرساني به ناحيـه بـرش               
  .اشاره نمود

برخي تجربيات باليني حاكي از اين واقعيت است كه نتـايج زيبـايي             
 انجام مي شود نسـبت بـه        CO2بدست آمده در جراحي هايي كه با ليزر         

نابراين با توجه به مزاياي عنـوان        ب )7(.روشها وابزارهاي متداول برتري دارد    
بعنوان يك روش جايگزين براي اسكالپل در نظر گرفتـه   CO2شده، ليزر  

قادر است پوست را بدون خونريزي برداشته و رونـد           CO2ليزر  . مي شود 
  )8 (.بهبود زخم بهتري را ايجاد نمايد

جزئيات تكنيكي ديگري نيز براي اسـتفاده از ليـزر مطـرح گرديـده              
جمله برخي از شواهد تجربي حاكي از كاهش مشخص عود تومور           از  .است

. موضعي متعاقب جراحي با ليزر در مقايسـه بـا روشـهاي متـداول اسـت               
همچنين مطالعات مقدماتي انساني پيشنهاد مي كنند كه استفاده از ليزر           
مدت زمان عاري از بيماري را افزايش داده و ممكن اسـت باعـث كـاهش               

بنابراين اسـتفاده از ليـزر در جراحـي حتـي در            . دعود موضعي تومور گرد   
 بـا توجـه بـه       )9(.شرايطي كه توده بدخيم باشد منطقي به نظر مـي رسـد           

شرايط خاص عمل جراحي بيوپسي باز توده هـاي پسـتاني و محـدوديت              
هاي موجود در اين جراحي، اين مطالعه در پي بررسي اين موضـوع مـي               

ام جراحي بيوپسي پستان استفاده      جهت انج  CO2باشد تا از ليزر پرتوان      
. كرده و نتـايج را بـا روش معمـول بيوپسـي بـا اسـكالپل مقايسـه نمايـد               

بنابراين در خصوص استفاده از ليزر به عنوان ابزار برش به جاي اسـكالپل      
  )10(.در جراحي عمومي همچنان اختالف نظرهايي وجود دارد

 روش بررسي
يني تصادفي شده دوسو كـور      اين مطالعه در قالب يك كارآزمايي بال      

 1382 ماه از ارديبهشت مـاه  30در مركز تحقيقات ليزر پزشكي در مدت      
روند انجام ايـن مطالعـه از سـوي كميتـه           .  انجام گرفت  1384تا آبان ماه    

اخالق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مورد تاييـد قـرار گرفتـه بـود            
انجام هرگونه اقدام ذيـل  وتمامي بيماران شركت كننده در مطالعه قبل از    

. متن فرم رضايت نامه آگاهانه شركت در مطالعـه را امضـاء نمـوده بودنـد          

بيماراني براي اين مطالعه انتخاب شده بودند كه تمـامي معيارهـاي ورود             
به مطالعه را دارا بودند و انديكاسـيون انجـام بيوپسـي بـاز پسـتان طبـق               

  .مطالب مندرج در كتب مرجع قطعي بود
 اي ورود به مطالعه عبارت بودند از داشتن انديكاسيون بـراي          معياره

بـر اسـاس    (، عدم ابـتال بـه ديابـت و هيپوتيروئيـدي          بيوپسي اكسيزيونال 
، عـدم مصـرف اخيـر وارفـارين، داروهـاي ضـد التهـابي،           )پرسش از بيمار  

ــاي     ــه بيمارهـ ــتال بـ ــدم ابـ ــيك، عـ ــد و سايتوتوكسـ گلوكوكورتيكوئيـ
بر اسـاس   (، عدم ابتال به يرقان پيشرفته     )اندهموفيلي و فون ويلبر   (انعقادي

، عدم ابتال به نارسايي مزمن كليوي، عدم وجود آنمي تاييد       )معاينه باليني 
، عدم وجـود اورمـي،      هيپوولمي، عدم وجود    )بر اساس معاينه باليني   (شده

بر (مشكالت ارثي در زمينه بهبود زخم       عدم انجام راديوتراپي، عدم وجود      
معيارهـاي خـروج از     .  و عـدم اسـتعمال دخانيـات       )اساس پرسش از فـرد    

مطالعه عالوه بر فقـدان تمـام معيـار هـاي ورود، وجـود گـزارش آسـيب                  
شناسي حاكي از بدخيم بودن توده خارج شده بود زيرا كه اين بيماران به  

 .علت نياز به انجام اقدامات درماني بعدي قابل پيگيري نبودند
اساس روش تصادفي كـردن بـا       بيماران شركت كننده در مطالعه بر       

در . استفاده از بلوكهاي چهارتايي به دو گروه ليزر يا اسكالپل وارد شـدند            
.  نفـري تحـت بررسـي قـرار گرفتنـد          35 بيمـار در دو گـروه        70مجموع  

  ســال و در گــروه 5/34 ± 6/9ميــانگين ســني بيمــاران در گــروه ليــزر 
  ). سال16-63بين ( سال بود1/38 ±1/12اسكالپل 
رايـج در   10ران گروه اسكالپل با اسكالپل هـاي اسـتيل شـماره            بيما

اتاق عمل، مورد جراحي قرار گرفتند و بيماران گروه ليزر با يك دسـتگاه              
 كشـور  Lancet نانومتر ساخت كارخانه 10600 با طول موج   CO2ليزر  

 وات در وضـعيت غيـر تماسـي تحـت بيوپسـي قـرار           10روسيه بـا تـوان      
 تـا   30اده از ليزر در بيماران تحت بررسي بـين          مدت زمان استف  . گرفتند

تمامي بيوپسـي هـا در هـر دو         .  بود 3/81 ± 5/33 ثانيه با ميانگين     140
در تمام بيمـاران يافتـه هـاي حـين          . گروه توسط يك جراح انجام گرفت     

عمل نظير مقدار خونريزي، مدت زمان جراحي، ميزان ماده بي حسـي در      
همچنين ميزان درد و اسـترس  . رديدپرسشنامه هاي قيد شده درج مي گ   

 در (VAS) پس از عمل با استفاده از يـك معيـار درجـه بنـدي ديـداري        
  .روزهاي اول، سوم و هفتم پس از عمل مورد ارزيابي قرار گرفت

در تمامي بيماران، پس از آماده كردن موضـع عمـل بـا اسـتفاده از                
يق ليدوكائين  تزر .بي حسي الزم انجام شد    % 2محلول تزريقي ليدوكائين    

در دو مرحله انجام شد، كه در مرحله اول بسته بـه وسـعت محـل عمـل                  
ماده بي حس كننده تزريق شد و مرحله دوم ماده بي حسـي بـر اسـاس                 

حجم تزريق انجام شده در هـر مـورد     . نياز بيمار مورد استفاده قرار گرفت     
پس از آن برش الزم روي سطح پوست ايجـاد شـد و پـس از                .ثبت گرديد 

 قابـل   0/5رج شدن توده اليه هاي بريده شده با استفاده از نخ ويكريل             خا
در شرايط اسـتفاده از ليـزر بـراي بـرش محـل عمـل               .جذب بخيه گرديد  

اقدامات ايمني الزم شامل استفاده از محافظ چشمي مناسب براي جراح،           
در مـورد هـر     .بيمار و ساير پرسنل اتاق عمل به مورد اجـرا گذاشـته شـد             

   در مقايسه با اسكالپلدر جراحي پستان CO2 كاربرد ليزر
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ر خونريزي حين عمل با توزين گازهاي اسـتفاده شـده قبـل و              بيمار مقدا 
همچنـين متغيرهـاي ديگـري      . پس از عمل مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت          

همچون اندازه توده خارج شده، اندازه و عمق برش با استفاده از يك خط              
مدت زمان عمل و هموستاز نيـز بـه دقـت           .كش منعطف اندازه گيري شد    

گيـري ضـايعه بيمـار از نظـر بـروز عفونـت و              در دوره پي  .اندازه گيري شد  
هماتوم تا روز پانزدهم پس از عمـل ،تشـكيل سـروما پـس از عمـل و در                 
روزهاي پانزدهم و سي ام پس از عمل، تشكيل كلوئيد در روزهـاي سـي               
ام، شصتم و ماه ششم و وقوع اسكار هيپرتروفيـك در روزهـاي سـي ام ،                 

تمامي ارزيـابي   .  قرار گرفت  شصتم  و ماه ششم پس از عمل مورد ارزيابي         
ها در دوره پيگيري توسط متخصص جراح ديگري كـه اطالعـي از گـروه               

  .  درماني بيماران نداشت صورت گرفت
 5/11 نسخه   SPSSاطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار          

سپس با استفاده از آزمونهـاي آمـاري پارامتريـك و غيـر             . وارد رايانه شد  
نتايج حاصل زماني معني دار در نظر       . د ارزيابي قرار گرفت   پارامتريك مور 
  . بودp<0.05گرفته شد كه 

 ها يافته
در مجموع اطالعات شصت و دو نفر از هفتاد بيمار براي آناليز مـورد       

زيرا كه نتايج بررسـي هـاي آسـيب شناسـي هشـت             . استفاده قرار گرفت  
ر سه نفر در گروه     از اين هشت نف   . بيمار حاكي از وجود ضايعه بدخيم بود      

  . اسكالپل و پنج نفر در گروه ليزر قرار داشتند
 نفـر   30 نفر در گروه اسكالپل و       32از مجموع بيماران تحت مطالعه      

ميانگين سني افـراد شـركت كننـده در گـروه           . در گروه ليزر قرار گرفتند    
از  . سـال بـود    4/38 ±3/12 سال و در گـروه اسـكالپل         6/34 ± 1/9ليزر  

 افراد گـروه اسـكالپل      %4/71 افراد گروه ليزر و      %8/70تاهل  نظر وضعيت   
متاهل بودند كه از نظر اين شاخصهاي دموگرافيـك تفـاوت معنـي داري              

 )p=695/0( بين دو گروه مشاهده نشد
 

  معيارهاي حين عمل
 برابـر بـا     اندازه توده خارج شده از پستان در گروه ليزر بطور متوسط          

متر بود    ميلي 8/50 ± 2/18روه اسكالپل   متر و در گ     ميلي 7/36  ± 6/15
لذا از آنجـا    . را بين دو گروه نشان داد     ) p=003/0( داري كه اختالف معني  

ميزان خونريزي و نيز مصرف     ،  كه اين متغير روي ميزان درد پس از عمل        
گذاشـت، تجزيـه و تحليـل نتـايج حاصـل از ايـن               حسي تاثير مي   ماده بي 

مقـدار كـل مـاده      .وضـوع صـورت گرفـت     متغيرها با در نظر گرفتن اين م      
ليتـر و در گـروه        ميلـي  9/8 ± 2/4حسي مورد استفاده در گروه ليـزر         بي

ليتر بود كه بطور معنـي داري در گـروه ليـزر      ميلي 9/12 ± 7/4اسكالپل  
كل مدت زمان عمل مشتمل بر طول مدت انجـام          . )p=001/0( كمتر بود 

اي پوست تا زماني كه بخيـه       ه كه از زمان باز شدن اليه     (عمل و هموستاز    
 دقيقـه و در گـروه اسـكالپل         6/16 ±8در گروه ليـزر     ) شد زدن شروع مي  

 دقيقه بود كه هر چند در گروه ليزر كمتر از گـروه اسـكالپل               7/18 1/7±
  ).p=29/0(بود ولي بين دو گروه اختالف معني داري وجود نداشت 

 سـال اول و      نفـر در   33از مجموع بيماران شركت كننده در مطالعه        
 نفر در سال دوم وارد مطالعه شدند و بررسي متغيرهاي موجـود بـين               29

ميزان خـونريزي در گـروه      . ل اختالف معني داري را نشان نداد      اين دو سا  
ليتر بود    ميلي 5/12 ± 6/7ليتر و در گروه اسكالپل        ميلي 1/6 ± 6/5ليزر  

ــكالپل    ــروه اس ــر از گ ــزر كمت ــروه لي ــي داري در گ ــور معن ــه بط ــودك   ب
)022/0=p .(           و در بيمـاران    % 69استفاده از كوتر در بيمـاران گـروه ليـزر

بوده است كه اين معيار نيـز بطـور معنـي داري در         % 8/93گروه اسكالپل   
  ).p=012/0( گروه ليزر كمتر از گروه اسكالپل بود

 
  معيارهاي پس از عمل

در مورد ميزان درد پس از عمل كه در روزهـاي اول، سـوم و هفـتم                 
در روز اول     مقايسه بين دو گروه به ايـن شـرح بـود كـه             ،كنترل شده بود  

 ± 5/23 و در گــروه اســكالپل 5/17 ± 2/17ميــزان درد در گــروه ليــزر 
 بود كه هر چند ميزان درد روز اول در گروه اسكالپل بيش از گـروه               7/19

ميـزان درد روز    ). p=645/0( ليزر بود ولي اين اخـتالف معنـي دار نبـود          
 بـود  5/14 ±4/17 و در گروه اسـكالپل  8/14 ± 6/19ر گروه ليزر سوم د 

و ) p=627/0( كه اختالف مشخصي بين دو گروه تحت مطالعه ديده نشد         
 4/17در مورد ميزان درد روز هفتم پس از عمل مقدار آن در گروه ليـزر                

 بود كـه بطـور معنـي داري در          8/9 ± 8/10 و در گروه اسكالپل      5/13 ±
الزم بـه ذكـر اسـت كـه          ).p=04/0( تر از گروه ليزر بود    گروه اسكاپل كم  

صد قسمتي  ) VAS( ميزان درد بر اساس يك معيار درجه بندي ديداري        
مورد ارزيابي قرار گرفت كه هر چه از صد به سمت صفر پيش مي رفت از 

  .ميزان درد بيمار كاسته مي شد
 معيار ديگري كه در اين مطالعه مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت درجـه               

اسكار محل عمل بود كه بر اساس معيار درجه بندي باليني بين صـفر تـا       
ام و ماه ششـم     اين معيار در روزهاي پانزدهم، سي     .  تقسيم بندي گرديد   4

در روز   :پس از درمان مورد ارزيابي شد و مقـادير آن بـه شـرح زيـر بـود                 
پل  و در گروه اسكال    1  ± 8/0پانزدهم ميانگين درجه اسكار در گروه ليزر        

). p=521/0( بود كه اختالف معني داري بين دو گروه ديده نشد          2/1 1±
 و در   9/0 ± 1/1در روز سي ام پس از درمان درجه اسكار در گروه ليـزر              

  بـود كـه بـاز هـم اخـتالف معنـي دار نبـود       3/1 ± 8/0گروه اسـكالپل  
)26/0=p .(             5/0در ماه ششم پس از درمان درجه اسكار در گروه ليـزر ± 
 بود كه بـاز هـم اخـتالف معنـي داري        1  ± 6/0در گروه اسكالپل     و   8/0

  ).p=36/0( بين دو گروه مشاهده نشد
در طول مطالعه تنها يك مورد عفونت محل ضايعه در گروه اسكالپل 

از نظر ميزان بروز هماتوم پس از بيوپسي در گروه ليزر دو . مشاهده شد
 پس از بيوپسي دچار آن نفر و در گروه اسكالپل سه نفر تا روز پانزدهم

گرديدند كه در تمامي موارد با اعمال درمان نگهدارنده بهبودي حاصل 
تشكيل سروما در يك نفر از . گرديد و نيازي به باز شدن محل برش نبود

در نهايت در . هر كدام از گروهها تا روز پانزدهم پس از عمل ديده شد
ر هيپرتروفيك در طول مطالعه هيچ موردي از تشكيل كلوئيد و اسكا

  .هيچيك از گروهها ديده نشد

  دكتر احمد كاوياني و همكاران
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  بحث
بيوپسي پستان يكي از رايجترين اقدامات جراحي اسـت كـه در هـر              

يكي از عوارضـي كـه      . سال روي هزاران زن در جامعه ما صورت مي گيرد         
همواره جراحان با آن مواجه هستند بروز اختالالتـي اسـت كـه در محـل               

جام اقداماتي كـه بتوانـد مـانع بـروز     بنابراين ان. برش جراحي رخ مي دهد  
عوارض محل عمل شود يا حداقل شدت اين عوارض را كاهش دهد ايـده              

به اين منظور بر اساس اطالعات موجود در ارتباط با          . آل به نظر مي رسد    
استفاده از ليزر براي انجام برش محل عمل نويسندگان تصميم گرفتند با            

و گـروه درمـاني كـه يكـي بـا ليـزر             انجام مطالعه اي نتايج حاصل را در د       
CO2              و ديگري با اسكالپل تحت بيوپسي باز توده پستاني قرار گرفتند بـا 

  . يكديگر مقايسه كنند
يكي از فاكتورهايي كه در اين مطالعه بررسي شد طول مدت زمـان              

هرچند اين مدت در گروه ليزر كمي كمتر بود ولي  برش در دو گروه بود،
اين نتيجه با نتايج حاصل از برخي مطالعـات         . نبوداين اختالف معني دار     

كه ليزر را عاملي براي طوالني شدن زمان عمل اعالم كرده بودند مغايرت             
 البته شايد اين فاكتور با اندازه محل عمل ارتباط داشـته باشـد    )11(.داشت

از آنجا كه   . كه هر چه بزرگتر باشد احتمال تفاوت در دو روش وجود دارد           
 اين نتيجه با ميزان تبحر جراح در اسـتفاده از ليـزر مـرتبط               امكان داشت 

باشد ،به اين منظور ما مدت زمان انجـام عمـل را در سـالهاي اول و دوم                  
مقايسه نموديم كه تفاوت معني داري بين دو گـروه در دو سـال متـوالي                
ديده نشد و اين موضوع حاكي از آن بود كه اسـتفاده از ليـزر روي مـدت       

  .مل تاثيري نداردزمان انجام ع
فاكتور ديگري كه در اين مطالعه مورد مقايسـه قـرار گرفـت ميـزان            

اين متغير بين دو گروه اختالف معنـي داري را          . خونريزي حين عمل بود   
نشان مي داد بطوريكه ميزان خونريزي در گروه ليزر تقريبـاً نصـف گـروه               

ر مطالعـات   اسكالپل بود كه اين يافته با يافته هاي گزارش شـده در سـاي             
 البته ميزان كمتر خونريزي حين عمل در زمان استفاده از           )5(.منطبق بود 

اول اثر منعقد كنندگي خود ليزر،      : ليزر را مي توان به دو عامل نسبت داد        
 ميلي متر اعمال مي شود و       2كه عمدتاً روي عروق خوني با قطر كمتر از          

مـايع امكـان پـذير      در درجه دوم از آنجا كه اسـتفاده از ليـزر در محـيط               
نيست لذا جراح ناگزير است دقـت بيشـتري در انجـام هموسـتاز اعمـال                
نمايد تا بتواند عمل را با استفاده از ليزر به انجام رساند و اين امـر باعـث                  

همچنـين  . خواهد شد كه ميزان خونريزي محل عمل را به حداقل برساند     
 ميـزان اسـتفاده     در مطالعه حاضر مشاهده شد كه به دليل هموستاز بهتر         

اين دو اثر باعـث     . در گروه ليزر كمتر از گروه اسكالپل بود       % 30از كوتر تا    
مي گردد ليزر بعنوان وسيله اي بـراي بـرش محـل عمـل توصـيه شـود،                  
بخصوص در افرادي كه نياز به مونيتورينگ حـين عمـل دارنـد يـا پـيس            

اخـتالل در   ميكري دارند كه امكان دارد در صورت استفاده از كوتر دچار            
همچنين كاهش ميزان خونريزي حين عمل باعث مي گردد      . كاركرد شود 

كه ليزر وسيله اي مطلوب در بيماراني باشد كه يا مشكالت انعقادي دارند   
  .يا مبتال به بيماريهاي منتقله از طريق خون مي باشند

فاكتور ديگري كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت ميزان نياز            
اين ميزان بطور معني داري . ه بي حسي حين عمل در دو گروه بود       به ماد 

درتوجيه اين يافته مي توان اين      . در گروه ليزر كمتر از گروه اسكالپل بود       
احتمال را مطرح كرد كه افراد تحت درمان بـا ليـزر ميـزان درد كمتـري                 
حين عمل داشته اند و اين امر باعث شده كـه مقـدار مصـرف مـاده بـي                   

البتـه تاييـد ايـن فرضـيه نيـاز بـه انجـام              . ين گروه كمترشـود   حسي در ا  
پژوهشهايي دارد كه ميزان درد محل برش را با استفاده از كمـي نمـودن               

  .پتانسيل برانگيختگي انتهاي اعصاب مورد ارزيابي قرار دهد
يافته ديگري كه در دو گروه مورد بررسـي قـرار گرفـت ميـزان درد                

يافته هـاي حاصـل از ايـن بررسـي     . ودپس از عمل در محل انجام برش ب       
نشان داد كه در روز اول پس از عمل ميزان درد در گـروه ليـزر كمتـر از                   
گروه اسكالپل بوده ، در روز سوم اين ميزان در دو گروه تقريباً برابر بود و                

البته تنها يافتـه اي     . در روز هفتم در گروه اسكالپل كمتر ازگروه ليزر بود         
 اين مورد معني دار بود مربـوط بـه نتـايج روز هفـتم       كه از نظر آماري در    

بنابراين هر چند در كوتاه مدت ميزان درد در گروه ليزر           . پس از عمل بود   
كمتر بوده، ولي در مدت زمان طوالني تر ميـزان درد در گـروه اسـكالپل                

بنابراين به نظر مـي رسـد در مجمـوع اسـتفاده از ليـزر               . كمتر بوده است  
رد پس از عمل بيمـار نداشـته، ايـن يافتـه بـا نتـايج                تاثيري در كاهش د   

 البتــه  هــر چنــد )5،12( .گــزارش شــده در ســاير مطالعــات مغــايرت دارد
نويسندگان مقاله سعي داشتند كه بيماران متوجـه نشـوند كـه در كـدام               
گروه درماني قرار گرفته اند ولي از آنجا كه بيماران در زمان انجـام عمـل                

موارد متوجه بودند كه بـا چـه وسـيله اي تحـت             هوشيار بودند در برخي     
اين نكته باعث گرديد كه نتايج ارزيابي هاي حاصـل          .عمل قرار مي گيرند   

 كـه يـك معيـار ذهنـي اسـت           (VAS)از معيار درجه بندي ديداري درد       
  . تحت الشعاع قرار گرفته و پاسخها با قدري سوگرايي توام باشد

رسـي قـرار گرفـت فراوانـي        يافته ديگري كه در اين مطالعه مورد بر       
اگـر چـه نتـايج حاصـل از مطالعـات          . ميزان عفونت در زخم جراحي بـود      

 امـا نتـايج     )5(.حاكي از كاهش عود عفونت در زمان استفاده از ليزر اسـت           
ايـن نتيجـه    . مطالعه حاضر تفاوتي را از اين نظر بين دو گروه نشان نـداد            

وپسي باز پستان باشد    شايد ناشي از شيوع پايين عفونت، متعاقب عمل بي        
. و تحليل اين يافته نيازمند انجام مطالعاتي با تعداد نمونه بيشتر مي باشد        

بنابراين با توجه به شرايط مطالعه حاضر نمي توان ايـن فرضـيه را رد يـا                 
  .تاييد نمود

 در ارتباط با درجه اسـكار پـس از عمـل در دو گـروه هـر چنـد در                    
م و ماه ششم پس از درمـان همـواره   بررسي هاي روز هاي پانزدهم، سي ا    

درجه اسكار در گروه ليزر كمتر از گروه اسكالپل بوده، ولي اين اختالفات             
همچنـين در طـول دوره مطالعـه هـيچ مـوردي از بـروز        . معني دار نبـود   

كلوئيد و اسكار هيپرتروفيك در هيچيك از دو گروه ديده نشـد كـه ايـن                
باشد كه يكي كم بـودن تعـداد        يافته ممكن است ناشي از دو دليل عمده         

  .نمونه  وديگري كوتاه بودن مدت زمان مطالعه است

   در مقايسه با اسكالپلدر جراحي پستان CO2 كاربرد ليزر
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در نهايت بر اساس يافته هاي حاصل از اين مطالعه استفاده از ليزر 
بجاي اسكالپل باعث خواهد شد كه ميزان خونريزي حين عمل به نحو 

 اين امر با توجه به شيوع روز افزون بيماريهاي. چشمگيري كاهش يابد
منتقله از طريق خون و نيز كاهش نياز به استفاده از كوتر در مورد 
بيماران خاص، از جمله مزاياي استفاده از ليزر بجاي اسكالپل به حساب 

همچنين بدليل ميزان درد كمتر حين عمل، در افرادي كه . مي آيد

. محدوديتي از نظر استفاده از ماده بي حسي دارند نيز مفيد خواهد بود
 بايد در نظر داشت كه ليزر وسيله اي گران قيمت است و استفاده از البته

آن مستلزم تحميل هزينه هاي اضافي به بيمار است و براي كسب 
برآوردي از هزينه هاي الزم براي انجام اين عمل و تامين شرايط ايمن، 
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