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  .7-11 صفحات:  2 ، شماره4 دوره، 1384ليزرپزشكي؛ 

وهاي زائد با استفاده از ليزر نقش تعداد جلسات درماني ليزر در رفع م
   نانومتر755الكساندرايت  

  1،2دكتر نويد بوذري
  2دكتر كيوان نوري

  1،3دكتر حسين طباطبايي
  3زهرا عباسيدكتر 

  1دكتر عليرضا فيروز
  1دكتر يحيي دولتي

 مركز پژوهش و آموزش پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشكي 1
  تهران

پوست، دانشگاه ميامي،  گروه بيماريهاي پوست و جراحي 2
  دانشكده پزشكي ميلر

  مركز ليزر پوست مهرگان، تهران3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  منتشر شده استJournal of Drugs in Dermatology 2005;4(5)446-451نتايج مقاله حاضر به زبان انگليسي در نشريه 
  

  مقدمه
وري طي سالهاي گذشته توجه زيادي به نقش ليزر و ساير منابع ن

بطور كلي اصول كار رفع . در رفع موهاي ناخواسته معطوف شده است
موهاي زايد با استفاده از ليزر بر اساس فتوترموليز انتخابي و اننخاب 

 در اين خصوص پيامد درماني قابل قبول به ]1-4[.باشد ترموكينتيك مي

سيستم ليزر مناسب و تجربه اپراتوري كه : عوامل متعددي وابسته است
 طور مناسب پارامترهاي درماني را بر اساس نوع پوست و رنگ موي به

  ]5-6[. نمايد بيمار انتخاب مي
تواند نتايج  عموما اين مساله كه افزايش تعداد جلسات ليزر مي

 بر ]7-10[.باليني موثرتري به همراه داشته باشد مورد قبول واقع شده است
اي مختلف از قبيل نوع اساس مطالعات قبلي كه در زمينه تاثير متغيره

دكتر علي رضا فيروز، مركز آموزش و : نويسنده مسئول
 پژوهش پوست و جذام، خيابان طالقاني

 مقاله پژوهشي

 خالصه
هاي متعدد ليزر نتايج باليني موثرتري را  بطور كلي اين مساله پذيرفته شده است كه درمان:هدفزمينه و 

تواند باعث ن وجود، هنوز مشخص نشده است كه افزايش تعداد جلسات درماني ميبا اي. بدست خواهد داد
هدف اصلي اين مطالعه ارزيابي نقش تعداد جلسات درماني. افزايش بروز اثرات جانبي اين روش درماني گردد

  .  تيره است در اثربخشي و ايمني رفع موهاي زايد با استفاده از ليزر در جمعيتي با پوست نسبتاً

 منطقه آناتوميك58 با  ) زن و يك مرد22( بيمار 23اين مطالعه بصورت گذشته نگر بر روي  :روش بررسي
نوع.  جلسه ليزر الكساندرايت جهت رفع موهاي زايد قرار گرفته بودند انجام شد313كه در مجموع تحت 

ر الكساندرايت با پالس بلندسيستم مورد استفاده شامل ليز. پوست بيماران درجه سه و چهار فيتزپاتريك بود
)Aphrodire, Quanta system, Iraly(  نانومتر كه فلوئنسي با دامنه 755 با طول موج J/cm2 25-17در 

گروه(بيماران براساس تعداد جلسات درماني ليزر در چهار گروه . داد  انتقال ميmm 10قطر پرتوي معادل 
 جلسه درماني7بيش از :  جلسه و گروه چهار6: ه، گروه سه جلس5: گروه دو  جلسه، 4كمتر يا مساوي : يك
اثرات. شمارش موي بيماران با استفاده از عكسبرداري ديجيتالي از بيماران انجام شد. تقسيم شدند) ليزر

در صورتي كه. از بيماران پرسيده شد) هيپرپيگمانتاسيون، هيپوپيگمانتاسيون، تاول، فوليكوليت(جانبي 
  .شد و بدون عوارض جانبي بوده باشد درمان موفقيت آميز تلقي مي% 50 موي بيش از بيماران كاهشي

نتايج بدست آمده يك همبستگي مثبتي بين كاهش مو و تعداد جلسات درماني ليزر نشان داد :ها يافته
)402/0=r ، 005/0=p .(هيپرپيگمانتاسيون : بدنبال آن هم اثرات جانبي مشاهده شده شامل)ا نوعدو بيمار ب

دو(و فوليكوليت ) 3يك بيمار با نوع پوست (، تاول )4يك بيمار با نوع پوست (، هيپوپيگمانتاسيون )4پوست 
ميزان موفقيت در گروه. موفقيت آميز بود) 58 از 28(بيماران % 8/48درمان در ). 4 و 3بيمار با نوع پوست 

بود% 15و % 58، %76، %35ترتيب برابر با  جلسه به 7 و برابر يا مساوي 6، 5 جلسه، 4كمتر يا مساوي 
)002/0=p .(  

بيماراني كه تحت تعداد بيشتري جلسه ليزر قرار گرفته بودند ميزان موفقيت بيشتري از خود :گيري نتيجه
فوايد بيشتر جلسات درماني بايد با. نشان دادند كه البته اين مساله با افزايش بروز  اثرات جانبي نيز همراه است

   .  اثرات جانبي با هم براي هر بيمار در نظر گرفته شودوقوع
  .رفع موهاي زايد، ليزر الكساندرايت، جلسات درماني، اثرات جانبي :هاي كليدي واژه
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   مشخصات شركت كنندگان در مطالعه-1جدول 

  9/31±5/7  )سال (*سن
  2/5±2  *تعداد جلسات درماني

   )تعداد(رنگ پوست 
III 13  
IV 10  

  J/cm2(  9/1±9/20(* فلوئنس
  msec(  2/2±2 (*مدت زمان هر پالس

  . انحراف معيار نمايش داده شده است±متغيرها براساس ميانگين * 
  

پوست، فلوئنس، محل درماني و غيره بر پاسخ درماني انجام گرفته، 
مشخص شده كه قويترين عامل تعيين كننده در كاهش موهاي زايد با 

بطور نظري، بدليل اينكه  ]11[.استفاده از ليزر تعداد جلسات درماني است
يزر حساس بوده در هر جلسه ليزر تنها بخشي از موها نسبت به پرتوي ل

گيري كرد كه افزايش تعداد  توان اينگونه نتيجه شوند مي و تخربب مي
با اين وجود، هنوز . تواند باعث تخريب بيشتري شود جلسات درماني مي

مشخص نشده است كه با افزايش تعداد جلسات درماني بروز اثرات 
عداد بدين منظور، جهت بررسي اثر ت. جانبي نيز به چه صورت خواهد بود

جلسات درماني ليزر در رفع موهاي زايد بيماراني كه داراي رنگ پوست 
باشند طراحي تا اثربخشي و اثرات جانبي آن مورد سنجش قرار  تيره مي

  . گيرد

  روش بررسي
 جلسه 313بررسي حاضر بصورت يك مطالعه گذشته نگر بر روي 

 1382  تا ارديبهشت1380ليزر در رفع موهاي زايد از شهريور ماه 
معيارهاي ورود به مطالعه شامل رفع موهاي . طراحي و اجرا شده است

 نانومتر كه بصورت 755زايد با استفاده از ليزر الكساندرايت با طول موج 
 و وجود 4 و 3گرفت، نوع پوست بر حسب فيتزپاتريك  ماهيانه انجام مي

. ودعكسبرداري ديجيتال از تمام جلسات درماني در پرونده بيماران ب
درصورتي كه دوره آخرين جلسه درماني بيماران در زمان انجام تحقيق 

 بيمار 23در مجموع . كمتر از سه ماه بود آن بيمار از مطالعه خارج شد
 منطقه آناتوميك تحت درگير وارد مطالعه 56با )  زن و يك مرد22(

محل . دهد جدول يك مشخصات بيماران مورد مطالعه را نشان مي. شدند
و ) 9(، اطراف گوش ) مورد17(، باالي لب ) مورد22(ني شامل چانه درما

  . بود)  مورد10(گردن 
هاي قبل از درمان شامل پرهيز از برنزه شدن در برابر آفتاب  مراقبت

. و يا استفاده از روش كندن يا موم براي رفع موهاي زايد در بيماران بود
هاي  مراقبت. ه نشددردي موضعي خاصي در بيماران استفاد هيچگونه بي

پس از ليزر شامل پرهيز از قرار گرفتن در معرض نور خورشيد و عدم 
استفاده از محصوالت محتوي گليكوليك يا اسيد رتينويك، پيليلينگ 

  . صورت يا دستكاري در مناطق تحت درمان بود
سيستم ليزر مورد استفاده در اين مطالعه شامل ليزر الكساندريت با 

با طول ) Aphrodite, Quanta system, Italy(طول موج بلند 
 از طريق يك J/cm2 25-17 نانومتر بود كه فلوئنسي معادل 755موج 

مدت زمان هر پالس بين . داد  انتقال ميmm 10پهناي پرتوي معادل 
msec 20-10ليزر الكساندريت به يك دستگاه .  در هر يك هرتز بود

  .كرايوژن ديناميك مجهز بود
. ارش مو، عكسبرداري ديجيتال از بيماران به عمل آمدبه منظور شم

براي شمارش موهاي ناحيه چانه و باالي لب، تمام موهاي سمت راست 
در . تصوير و بيماران براي دستيابي به درصد كاهش مو شمارش شد

 در سمت cm2 4منطقه دور گوش و گردن، يك منطقه به مساحت 

راي اطمينان از تطبيق منطقه ب. راست تصوير انتخاب و موها شمارش شد
انتخاب شده در تصوير با بيمار در هنگام شمارش موها و تعيين درصد 

مثال فاصله بين دو (كاهش، اندازه يك مساحتي بر روي صورت بيمار 
عالوه بر آن، از بيماران در مورد اثرات جانبي . شد گيري مي اندازه) خال

. شد وپيگمانتاسيون سوال ميشامل تاول يا زخم، فوليكوليت، هيپر و هيپ
به همراه عدم گزارش اثر جانبي % 50 كاهش مو بيش از  در اين مطالعه،

  .به عنوان درمان موفق تعريف گرديد
 10 ويرايش SPSSتجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار 

هاي كمي بصورت ميانگين و انحراف معيار يا خطاي معيار  داده. انجام شد
سطح معني داري در اين مطالعه . ين نمايش داده شده استاز ميانگ
ابتدا توزيع نرمال متغيرها مورد آزمون .  در نظر گرفته شد05/0كمتر از 

 و در غير t-testقرار گرفت و در صورت پيروي از توزيع نرمال آزمون 
در صورت تناسبت، . اين صورت معادلهاي ناپارامتري آن استفاده شد

. انجام شد% 95هاي آماري با حدود اطمينان  حليلتمامي تجزيه و ت
ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن براي نشان دادن همبستگي 

   .متغيرهاي مورد استفاده قرار گرفت

   ها يافته
با انحراف % 6/63ميانگين ميزان كاهش مو در بيماران اين مطالعه 

 به ترتيب 4 و 3اين ميزان در بيماران با نوع پوست . بود% 4/23معيار 
اي با يكديگر  بود كه تفاوت آماري قابل مالحظه% 8/63و % 4/63برابر با 
، باالي لب %)2/63(ميانگين كاهش مو  در مناطق چانه . نداشتند

از لحاظ آماري تفاوت %) 5/57(و گردن %) 2/72(، اطراف گوش %)2/63(
همبستگي مثبتي بين كاهش مو و . داري با يكديگر نداشتند معني

  ).r ، 005/0=p=402/0(لسات درماني بدست آمد ج
گروه (بيماران براساس تعداد جلسات درماني ليزر در چهار گروه 

 جلسه و 6:  جلسه، گروه سه5: گروه دو  جلسه، 4كمتر يا مساوي : يك
). 2جدول (تقسيم شدند )  جلسه درماني ليزر7بيش از : گروه چهار

تفاوت .  نمايش داده شده است1ميانگين كاهش مو در هر گروه در شكل 
ميانگين كاهش مو بين گروهها، بين گروه بيماران با درمان برابر يا كمتر 

 جلسه درماني ليزر داشتند از لحاظ آماري 5 جلسه ليزر با آنهاييكه 4از 

  دكتر نويد بوذري و همكاران
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   مشخصات شركت كنندگان و پارامترهاي ليزر در هر گروه و پاسخ درماني-2جدول 

  گروه يك  
  ) جلسه4برابر يا كمتر از (

  گروه دو
  ) جلسه5(

  گروه سه
  ) جلسه6(

  گروه چهار
 p-value  ) جلسه7برابر يا بيش از (

    13  12  21  12  )فراواني(تعداد 
  J/cm2( 4/1±4/20  3/1±4/20  8/1±4/21  2±7/21  066/0( فلوئنس

  msec( 6/2±7/12  2/1±2/11  9/0±4/11  8/1±6/11  10/0 (مدت زمان هر پالس
           رنگ پوست

III 6  4  12  10  001/0  
IV 6  17  0  3    

  002/0  2  7  16  3 )فراواني(ميزان موفقيت 
  .نمايش داده شده است انحراف معيار ±متغيرها براساس ميانگين * 

 

  هاي مورد مقايسه   متوسط درصد كاهش مو در گروه-1شكل 
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ح

 و برابر يا 6 يا گروه 6 و 5تفاوت بين گروه ). p=005/0(دار بود  معني
  . نبوددار  جلسه درماني معني7مساوي 

هيپرپيگمانتاسيون در دو بيمار مشاهده شد كه در دو بيمار تحت 
همچنين ). 4گروه ( جلسه ليزر قرار گرفته بودند 6بيش از 

 گزارش 4در گروه ) يك بيمار(و تاول )  يك بيمار(هيپوپيگمانتاسيون 
 5دو بيمار نيز فوليكوليت را تجربه كردند كه هر دو تحت بيش از . شد

  ).4 و 3گروه ( قرار گرفته بودند جلسه درماني
) همانگونه كه در باال تعريف شد(بر اساس تعريف درمان موفق 

باالترين . بدست آمد)  محل درمان58 از 28(بيماران % 3/48درمان در 
 جلسه ليزر 6 يا 5ميزان درمان موفق در بيماراني مشاهده شد كه تحت 

  ). 2جدول (جهت رفع موهاي زايد قرار گرفته بودند 

  بحث
 پزشكان و بيماران  از هنگام معرفي ليزرها براي رفع موهاي زايد،

اگرچه . همواره در پي راهي براي افزايش ميزان موفقيت درمان هستند
همواره اثرات جانبي اين روشها گزارش شده و بروز بااليي از اثرات جانبي 

آنها براي به عنوان يك مساله ناخوشايند قابل توجه است ولي معموال از 
در اين مطالعه ما ميزان . شود تعيين ميزان موفقيت درماني استفاده نمي

اي تعريف شده است كه اثربخشي  موفقيت درماني در بيماران را به گونه
  . و ايمني روش را توامان در خود جاي داده است

بطور كالسيك، رفع موهاي زايد براي يك دوره طوالني نياز به 
در هنگام استفاده از ليزر بايد توجه داشت كه . دي داردهاي متعد درمان

 و اين ]12[بيشترين حساسيت موها به پرتوي ليزر در فاز اوليه آناژن است
حقيقت كه در هر جلسه درماني تنها بخشي از موها در هر منطقه در اين 

توان بصورت نظري اين گونه برداشت   بدين ترتيب مي]13[.فاز قرار دارند
تواند باعث كاهش بيشتري از  افزايش تعداد جلسات درماني ميكرد كه 

 با توجه به نتايج مطالعات قبلي كه در خصوص رفع ]7-14،9[.موها گردد
 نانومتر انجام 755موهاي زايد با استفاده از ليزر الكساندريت با طول موج 

توان داد كه ميزان كاهش مو در مطالعاتي  گرفته است اين فرضيه را مي
  ). 3جدول (اند باالتر بوده است  تعداد جلسات درماني بيشتري داشتهكه 

فينكل و همكاران و وو و همكاران ميزان كاهش مويي در حدود 
 نتايج ليزر در ]16،15[.پس از يك جلسه درمان گزارش كردند% 58و % 20

-20[.افزايش يافته است% 74تا % 33رفع موهاي زايد پس از سه جلسه از 

 4پس از % 78و همكاران ميزان متوسط كاهش مويي برابر با  ارميا ]17
 جلسه گزارش 5پس از % 78جلسه و ليلود و همكاران ميزاني برابر با 

 جلسه 6/5 در يك مطالعه گذشته نگر، بطور متوسط پس از ]21،1[.نمودند
 بر اين اساس، ]14[.گزارش شد% 74درمان ميزان كاهش مويي در حدود 

 كاهش مو يك همبستگي مثبتي با افزايش تعداد ما نشان داديم كه
در مطالعه حاضر، پارامترهايي چون سيستم ليزر، . جلسات درماني دارد

محقق، تكنيك شمارش، و فواصل درماني در بين گروههاي مورد مقايسه 
  . مشابه بود

يافته جالبي كه در اين مطالعه بدست آمد وقوع باالي عوارض 
 جلسه درماني شركت 6ران بود كه در بيش از جانبي در گروهي از بيما
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   نانومتر براي رفع موهاي زايد755گرفته در زمينه ليزر الكساندريت با طول موج  مطالعات انجام -3جدول 

  
  %)(بروز اثرات جانبي   (%)كاهش مو   تعداد جلسات درماني

رنگ پوست بر حسب 
  فيتزپاتريك

  فلوئنس
)J/cm2( 

  1 ]22[حسين و همكاران
2  
3  

32%  
44%  
85%  

6/7  5-3  24-16  

  16  2-4  0  %42  3 ]23[نوري و همكاران
  3 ]24[گاالدري و همكاران

6  
50-30%  
80-40%  

  20-40  4-6  40حداكثر تا 

  نامشخص  1-5  0  %85  4 ]14[ارميا و همكاران
  30-40  1-5  4/2  %74  6/5 ]1[ارميا و همكاران
% 13كراست و % 17  %75  8 ]25[راولين و همكاران

  فوليكوليت
3-1  30  

 

گزارشات قبلي كه در مورد اثرات جانبي ناشي از ليزر در رفع . كرده بودند
موهاي زايد منتشر شده است طيف وسيعي از بروز اثرات جانبي است كه 

 همانطور كه ]22-1،14،25[).3جدول (ارتباطي با تعداد جلسات درماني ندارد 
د نتايج اين مطالعات بدليل تفاوت درطراحي و انجام قبال توضيح داده ش

همانگونه كه نتايج اين مطالعه نشان داد . گيري نيستند قابل نتيجه
توان اينگونه نتيجه گرفت كه با افزايش تعداد جلسات خطر وقوع  مي

با اين وجود، ساير عواملي كه بر . يابد اثرات جانبي در هر فرد افزايش مي
گذارد بايد   ليزر درماني در رفع موهاي زايد تاثير ميبروز اثرات جانبي

از ميان اين عوامل نوع پوست و فلوئنس تابش از . همواره در نظر داشت
 متوسط فلوئنس مورد  در مطالعه حاضر،. اهميت بيشتري برخوردار است

همانگونه . اي با يكديگر ندارند استفاده در هر گروه تفاوت قابل مالحظه
. هاي تيره تر بيشتر است ته شد بروز اثرات جانبي در پوست گف كه قبالً

ها از لحاظ رنگ پوست وجود  داري بين گروه در اين مطالعه، تفاوت معني
رسد كه اين فاكتور تاثير گذار بوده باشد  با اين وجود به نظر نمي. داشت

تري   كه رنگ پوست روشن4 و 3چراكه اثرات جانبي بيشتر در گروه 
  . اند روي داده است ها داشته ير گروهنسبت به سا

همانگونه كه در نتايج نشان داده شد ميزان موفقيت در گروه 
 جلسه ليزر شركت نمودند پايين بود چراكه 4بيماراني كه كمتر از 

دادند كه به كاهش موي  بسياري از اين بيماران را كساني تشكيل مي
ان موفقيت در بيماراني كه از سوي ديگر، ميز.  بودند مطلوبي دست نيافته

علت .  جلسه تحت تابش ليزر قرار گرفته بودند نيز اندك بود7بيش از 
پاسخ موفق در اين دسته بيماران بيش از آنكه مربوط به پايين بودن 
ميزان درصد كاهش مو بوده باشد به افزايش بروز اثرات جانبي در اين 

ماني هر دو جنبه بيماران بود چرا كه در مطالعه حاضر موفقيت در
  . اثربخشي و ايمني را در خود جاي داشت

توان گفت كه نتايج اين مطالعه نشان داد  در نهايت اينگونه مي
بيماراني كه تحت جلسات بيشتري از ليزر درماني در رفع موهاي زايد 

گيرند، ميزان درصد كاهش مو بيشتر بوده و از طرفي ديگر بروز  قرار مي
بهمين دليل بايد سودمندي استفاده از . ا بيشتر استاثرات جانبي در آنه

ليزر در رفع موهاي زايد با توجه اثرات جانبي احتمالي آن مورد سنجش 
  .قرار گيرد
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