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تأثیر لیزردرمانی پرتوان در درمان اســتئوآرتریت زانو:
یک بررسی مروری سیستماتیک

خالصه
سعید رضائی 1

سیامک بشردوست تجلی 3,2

مقدمه :اســتئوآرتریت زانو یکی از مشــکالت شایع اســکلتی عضالنی میباشد .این بیماری
هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و روانی بســیاری را دربر دارد .لیزردرمانی یک روش فیزیوتراپی
غیر تهاجمی میباشــد کــه در درمان طیف وســیعی از اختالالت اســکلتی عضالنی کاربرد
دارد .هدف این مطالعه بررســی سیســتماتیک و هدفمند اثرات لیزردرمانی پرتوان در درمان
استئوآرتریت زانو است.
روش بررســی :برای انجام این مطالعه و یافتن مطالعات مرتبط یک جســت و جوی جامع
در پایگاههــای PubMed ،Scopus،Clinical Key ، Google Scholar ،Web of
 Scienceو  Embaseاز ســال  ۲۰۰۰تــا ژانویۀ  2020انجام گرفــت .مطالعات کارآزمایی
بالینی تصادفی به زبان انگلیســی و فارسی که به بررســی اثر لیزر پرتوان در بیماران مبتال به
استئوآرتریت زانو پرداخته بودند ،وارد مطالعه شدند و مطالعات کارآزمایی بالینی غیر تصادفی،
مشــاهدهای ،مقطعی ،مروری ،موردی و مطالعاتی که در آنها انواع دیگر لیزر از قبیل لیزرهای
با توان متوســط و پایین مورد اســتفاده قرار گرفته بودند و همچنین مطالعاتی که متن کامل
آنها ازطریق کتابخانۀ دانشگاه علوم پزشکی تهران در دسترس نبودند ،از مطالعه خارج شدند.
از  1032مقالۀ یافتشــده  8مقاله معیار ورود به مطالعه را پیدا کردند و پس از بررسی توسط
معیار  PEDroکیفیتسنجی شدند.

2 .اســتادیار گــروه فیزیوتراپــی ،دپارتمــان
فیزیوتراپی ،دانشــکدۀ توانبخشــی ،دانشگاه علوم
پزشــکی تهران ،گروه پژوهشی لیزر پزشکی مرکز
تحقیقات لیزر در پزشــکی جهاد دانشگاهی علوم
پزشکی تهران ،تهران ،ایران

نتیجهگیری :بســترهای انعطافپذیر پالسمونیکی ساختهشــده بهوسیلۀ چسب دوطرفه و
محلول کلوئیدی طال ،بهدلیل تشــدید پالسمونهای سطحی نانوذرات طال و پراکندگی نور از
ترکهای ایجادشــده روی بستر و زبری الیۀ ایجادشده ،ســیگنال رامان ارتعاشهای مولکولی
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1 .کارشناســی ارشــد فیزیوتراپــی ،دانشــکدۀ
توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران

یافتهها :درد و عملکرد بیماران در همۀ مطالعات نســبت به قبل از درمان بهبود معنیداری
داشــت .کاهش این نمرات نســبت به گروه کنترل بالفاصله بعد از درمــان و در مطالعاتی که
دورۀ پیگیری داشــتند ،بعد از دورۀ پیگیری نسبت به قبل از درمان کاهش معنیداری داشت.
علیرغم اثرات مناســب لیزردرمانی بر درد و عملکرد بیماران ،تأثیر این پرتوها برروی تغییرات
ســاختاری و جلوگیری از تخریب غضروف مفصلی نامشخص است و نیاز به پژوهشهای بیشتر
دارد.

سعید رضائـی و سیامک برشدوست تجلـی

نویسندۀ مسئول :سیامک بشردوست تجلی ،تلفن09121079244:
پست الکترونیکs_bashardoust@sina.tums.ac.ir :
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آفتکــش متیلپاراتیون باقیمانده برروی میوۀ ســیب را تقویت میکند .بنابراین ،با اســتفاده
از این بســترها بهراحتی آفتکش متیلپاراتیون از ســطح محصول کشــاورزی به سطح بستر
منتقل میشــود و آشکارسازی سریع و راحت غلظتهای مختلف قابل انجام است .از طرفی با
کالیبراســیون انجامشده ،با اندازهگیری طیف  ،SERSمیتوان غلظت متیلپاراتیون باقیمانده
برروی محصول کشاورزی را با استفاده از شدت سیگنال رامان بهدست آورد.
واژههای كليدی :استئوآرتریت زانو ،لیزر پرتوان ،لیزر با شدت باال ،نوردرمانی

مقدمه

روش بررسی
هدف این مطالعه بررســی سیســتماتیک و هدفمند اثرات لیزردرمانی
پرتوان در درمان استئوآرتریت زانو است .برای انجام این مطالعه و یافتن
مطالعات مرتبط یک جســت و جوی جامع در در پایگاههای PubMed
،Scopus،Clinical Key،Google Scholar ،Web of
 Scienceو  Embaseاز ســال  ۲۰۰۰تا ژانویــه  2020انجام گرفت.
کلمات کلیدی مورد اســتفاده برای این جست و جو از بخش MeSH
پایگاه اطالعاتــی  PubMedاستخراجشــده ایــن کلیدواژهها عبارت
بودنــدازHigh Level Laser Irradiation, Laser Therap :
,High Intensity Laser ,Knee Osteoarthritis ,High
 .Power Laser ,Phototherap, High Levelبــرای انجام این
مطالعه کلیۀ کارآزماییهای بالینی تصادفی انتشــاریافته که به بررســی
اثــر لیزر پرتوان در بیماران مبتال به اســتئوآرتریت زانو پرداخته بودند،
مورد بررســی قرار گرفتند .همچنین بهمنظور یافتن مطالعات مرتبط که
ممکن اســت در جستجوی الکترونیک پایگاهها یافت نشده باشد ،لیست
منابع مطالعات انتخابشــده بهصورت دستی بررســی گردید .مطالعات
کارآزمایی بالینی تصادفی به زبان انگلیســی و فارســی که به بررســی
اثــر لیزر پرتوان در بیماران مبتال به اســتئوآرتریت زانو پرداخته بودند،
وارد مطالعه شــدند و از طرفی مطالعات کارآزمایی بالینی غیرتصادفی،
مشاهدهای ،مقطعی ،مروری ،موردی و مطالعاتی که در آنها انواع دیگر
لیزر از قبیل لیزرهای با توان متوســط و پایین مورد استفاده قرار گرفته
بودند و همچنین مطالعاتی که متن کامل آنها ازطریق کتابخانۀ دانشگاه
علوم پزشــکی تهران در دسترس نبود ،از مطالعه خارج شدند .اطالعاتی
از قبیل نام نویســنده ،ســال انتشار ،کشــور مورد مطالعه ،تعداد نمونه،
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بــه روند تخریــب غضــروف مفصلــی اســتئوآرتریت میگویند[.]1
اســتئوآرتریت زانو یکی از مشکالت شایع اسکلتی عضالنی میباشد[.]1
اســتئوآرتریت زانو رایجترین اختالل مفصلی در دورۀ ســالمندی است
و ایــن بیماران را دچــار ناتوانیهای فیزیکی بســیاری میکند[ .]2این
بیماری هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و روانی بسیاری را دربردارد[.]۳
اصلیتریــن شــاخص ناتوانی در ایــن بیماران درد اســت[ .]۴از دیگر
فاکتورهای مرتبط با ناتوانی در این بیماران میتوان افزایش سن ،کاهش
ســطح وضعیت آموزشی ،چاقی ،جنســیت و ضعف عضلۀ چهارسر را نام
برد[ .]5اســتئوآرتریت زانو میتواند باعث درد ،ســفتی ،تورم ،بیثباتی
مفصلــی و ضعف عضالنی شــود .آسیبشناســی دقیق اســتئوآرتریت
مشخص نیســت هدف از درمان کاهش عالمتهای کلینیکال آن است.
درمانهای این بیماری شــامل طیفی از درمانهای فیزیوتراپی ،وسایل
ارتوپــدی ،جراحی و اقدامات دارویی اســت[ .]1درمانهای فیزیوتراپی
نقش مهمی در ایــن درمانها ایفا میکنند[ .]6اهــداف فیزیوتراپی در
درمان اســتئوآرتریت زانو شامل آموزش ،افزایش قدرت عضالت ،کاهش
درد ،افزایــش دامنۀ حرکتی مفاصل ،بهبود عملکرد ،موبیلیتی ،تشــویق
بــه انجام ورزش و کاهش تورم میباشــد[ .]7مدالیتههــای فیزیوتراپی
رایج مورد اســتفاده شامل اینترفرنشیال ،تنس ،مگنتتراپی ،جریانهای
دیاداینامیک ،اولتراســوند و لیزر میباشــند[ .]8لیزردرمانی یک روش
فیزیوتراپی غیرتهاجمی میباشد که در درمان طیف وسیعی از اختالالت
اســکلتی عضالنی کاربرد دارد[ .]9لیزر طیفهــای مختلفی دارد ،لیزر
کمتــوان با توان کمتــر از  500mwو طولموجی در محدودۀ نور قرمز
و مــادون قرمز به علت توانایی نفوذ و اثرات آن به شــکل وســیعی در
درمان اختالالت اســکلتی عضالنی اســتفاده میشــوند[ .]10علیرغم
کاربرد وسیع پرتوهای لیزر ،نتایج درمانی متناقضی برای آنها ذکر شده
اســت[ .]11اخیرا ً لیزردرمانی پرتوان وارد حیطۀ فیزیوتراپی شده است.
این نوع لیزردرمانی توان بیشــتر از  500mwتا حتی  1000mwدارد
و غالباً شــامل چند طولموج میشود .مزیت این نوع لیزردرمانی جذب

آهســته توســط کروموفرها و عمق نفوذ باالتر آن است[12و .]13عمق
نفوذ باالتر قابلیت اســتفاده از این نوع روش درمانی را در قســمتهای
عمیق و مفاصل بزرگ فراهم میآورد[.]14
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پارامترهای لیزر ،مــدت مداخلۀ ،متغیرهای مــورد اندازهگیری و نتایج
اســتخراج گردیدند.یک ابزار اســتاندارد ده آیتمی ( )PEDroبهمنظور
ارزیابی کیفیت مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی مورد اســتفاده قرار
گرفت.
با توجــه به نمودار یک و براســاس جســتجوی نظاممنــد مطالعات
درمجموع تعداد  1032مطالعه بهوســیلۀ بررســی الکترونیک و دستی
استخراج گردید .از این تعداد  326مقاله بهدلیل تکراری بودن از مطالعه
خارج شــدند .از  703مقالۀ باقیمانده تعداد  684مقاله بعد از بررســی
عنوان و چکیده از مطالعه خارج شــدند .تعداد  19مطالعۀ باقیمانده که
متن کامل آنها بهصورت دقیق مورد بررســی قرار گرفت و درنهایت 8
مطالعه معیارهای ورود را دارا بودند و وارد مطالعه شدند.
مشخصات اصلی مطالعات در جدول شمارۀ دو شرح داده شده است8 .
مطالعۀ مرتبط که تا ســال  2020منتشر شدهاند .بررسی کیفی مقاالت
توسط شــاخص  PEDroارزیابی شــد و نتیجۀ این بررسی در جدول
شمارۀ یک آورده شده است.

یافتهها
یافتههای توصیفی
معیارهــای ورود و خروج در این مطالعات مورد بررســی قرار گرفتند،
شــرکتکنندگان در ایــن مطالعات همگی بیماران با اســتئوآرتریت زانو
بودنــد در چهار مطالعه [ ]15-18معیار ورود به مطالعۀ بیماران تغییرات
دژنزاتیــو با درجۀ 2و 3و در یک مطالعــه [ ]19معیار گرید  3و یا کمتر
برطبق ارزیابیهای رادیولوژیــک  Kellgrenو  Lawrenceبود[،]19
در یک مطالعۀ[ ]20گرید  2آســیب مفصلی طبق ارزیابیهای کلینیکی
 Seyfriedمورد بررســی قرار گرفت و در یک مطالعه[ ]21اشــارهای به
شدت بیماری نشده بود .همچنین در مطالعهای دیگر[ ]22تنها به حاد و
تحتحاد بودن عالیم اشــاره شده بود .در بررسی مدتزمان داشتن عالیم
در مطالعــات گوناگون زمانهای متفاوتی درنظر گرفته شــده بود (در دو
مطالعه[15و ]17داشــتن درد به مدت حداقل  6ماه در یک مطالعه[]19
درد برای حداقل ســهماه در مطالعۀ دیگر[ ]20داشــتن درد برای حداقل
 6هفتــه و در مطالعهای[ ]16درد باالی  4ســال مــاک بود) ولی در دو
مطالعه[18و ]21برای داشتن عالیم زمانی ذکر نگردیده بود.

فلوچارت :۱روش بررسی و انتخاب مقاالت
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نمودار :1جستجوی نظام بند مطالعات

تأثیر لیزردرمانی پرتوان در درمان استئوآرتریت زانو :یک بررسی مروری سیستامتیک

سعید رضائـی و سیامک برشدوست تجلـی
جدول :1شاخص  PEDroبرای مطالعات انتخابشده
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( Time up and go test (TUGو Six minute walk test
()6MWTا[ ،]17ارزیابــی داینامیــک و اســتاتیک حرکــت[،]16
 Synovial Thickness ،[20] Lequesnes scaleو Femoral
Cartilageا[ ]۱۹هرکدام در یک مقاله بررســی شدند .اطالعات دقیق
مربوط به این متغیرها در جداول شمارۀ دو و سه آورده شده است.
یافتههای تخصصی
درد برطبــق معیــار  VASو نمرۀ پرسشــنامه  WOMACدر همۀ
مطالعات نســبت به قبل از درمان کاهش معنیداری داشــت .کاهش این
نمرات نســبت به گروه کنترل بالفاصله بعــد از درمان و در مطالعاتی که
دورۀ پیگیری داشتند ،بعد از دورۀ پیگیری نسبت به قبل از درمان کاهش
معنیداری را بههمراه داشــت .درد طبق ارزیابــی  Dolorimetryهم
بالفاصه و هم بعد از دورۀ پیگیری کاهش معنیداری داشت[.]16

نــوع لیزر در پنج مطالعه[ ]15-19لیزر  Nd:YAGبا طولموج 1064
نانومتر بود .در یک مطالعه[ ]22از لیزر  Ga-Asبا طولموج  910نانومتر
اســتفاده شــده بود در یک مطالعه[ ]20لیزر با دو طولموج  808و 905
نانومتر استفاده شد و در یک مطالعه اشارهای به نوع لیزر نشده بود[.]21
مدتزمان کلی درمان و دانســیتۀ انرژی مورد استفاده در یک جلسه در
جداول شــمارۀ دو و سه قابل دستیابی است انرژی مورد استفاده در اکثر
مطالعــات حدود  ۱۲۵۰تا  ۳۳۰۰ژول ذکر گردیده اســت .در دو مطالعه
انرژی دریافتی براســاس ژول بر سانتیمتر آورده شــده است[20و.]21
تعداد جلســات در دو مطالعه[17و ]21دوازده جلسه در طول چهار هفته
و در دو مطالعه[15و ]19دوازده جلســه در طول شــش هفته بودند .در
مطالعات دیگر جلســات درمانی بهصورت یک جلســه[ ،]22هفت جلسه
هر روز[ ]16و ده جلســه یک روز در میان[ ]18و ده جلســه بهمدت دو
هفته[ ]20انجام گردید.

در شش مطالعه از هشت مطالعه از پرسشنامۀ خوداظهاری WOMAC
(Western Ontario and McMaster Universities
 )Osteoarthritisاستفاده شده بود [21 ,17-19 ,15و .]22متغیرهای
دیگر شــامل دامنۀ حرکتی خم کردن زانو ،تســتهای عملکردی شامل

در مطالعۀ دیگری که لیزر پرتوان وکمتوان را مورد مقایسه قرار داده بود،
در گروه اول لیزر با طولموج  810نانومتر ،توان پایین یعنی  400mwو دوز
 8ژول در نقطه ( 12نقطه) ،گروه دوم لیزر با طولموج  808نانومتر و ،905
توان  1100mwبا دوز ژول  4/12در نقطه ( 12نقطه) ،گروه سوم لیزر با
ویژگیهای گروه دوم با ژول  6/6در نقطه ( 12نقطه) و گروه چهارم پالسبو
مقایســه گردیدند .نتایج در هر سه گروه نسبت به گروه پالسبو معنیدار
بود اما نتایج برای گروه دوم نســبت به دو گروه دیگر معنیدار شد[.]20
در یک مطالعه دامنۀ حرکتــی خمکردن زانو TUG ،و  6MWTبین
گروه لیزردرمانی و ورزش ،فیزیوتراپی رایج و ورزش و گروه ورزشدرمانی
مورد بررســی قرار گرفتند دامنۀ حرکتی هــم بالفاصله و هم بعد از دورۀ
ال به شــکل معنیداری در گــروه لیزردرمانی
پیگیــری  12هفتهای کام ً
پرتــوان بهبود یافت .نتایج بالفاصله بعد از درمــان برای متغیر  TUGو
 6MWTبیــن لیزردرمانی و فیزیوتراپی رایج معنیدار نبود اما ،نســبت
به ورزشدرمانی بهتنهایی بهعنوان گروه کنترل معنیدار بود .بعد از دورۀ
پیگیری نتایج بهنفع گروه لیزردرمانی بود این نتیجه نشانگر اثرات ماندگار
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در هفت مطالعه از هشت مطالعۀ متغیر درد برحسب VAS (Visual
 )Analog Scaleمورد بررسی قرار گرفته بود [ 15-17و  .]19-22در
یکی از این مطالعات عالوهبر  VASاز  Dolorimeterنیز برای بررسی
درد استفاده گردید[.]16

در مقایســۀ لیــزر پرتــوان و کمتوان برطبــق متغیرهــای  VASو
 WOMACلیــزر پرتوان اثرگذاری بســیار بهتر و معنیداری نســبت
به گروه لیزر کمتوان داشــت[ .]15در مطالعــۀ دیگری که لیزر پرتوان و
کمتوان مورد مقایســه قرار گرفته بودند ،علیرغم کاهش درد بیشــتر در
گروه لیزر پرتــوان ،تفاوت معنیداری بین این دو نوع لیزردرمانی گزارش
نگردید[ .]22در هر دو مطالعه انرژی دادهشــده در یک جلســۀ درمانی
 1250ژول در طول سه فاز و طی پانزده دقیقه بود در مطالعۀ اولی از لیزر
 Nd:YAGبــا طولموج  1064نانومتر طی دوازده جلســه و در مطالعۀ
دوم از لیــزر  Ga-Asبا طولموج  910نانومتر طی یک جلســۀ درمانی
اســتفاده شده بود که میشــود دلیل این تفاوت اثر را به جلسات بیشتر
لیزردرمانی و نوع لیزر مورد استفاده در دو مطالعه نسبت داد.
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جدول :2خصوصیات بیماران ،لیزر مورد استفاده و ویژگی های مطالعه

لیزردرمانی در ارزیابیهای عملکردی بهشمار میآید[.]17

در یــک مطالعــه ارزیابیهای ایســتا و پویــای مربوط بــه راه رفتن
( 1)Pedobarometric Assessmentبین گــروه لیزردرمانی و لیزر
بهصورت پالســبو انجام گردید .نتایج ارزیابی نشــان داد که تفاوت فشار
وارده به پاشنه و تفاوت سطح تماسی پاهای سالم و ناسالم در گروه درمان
کاهش یافته و این اثرات بعد از دورۀ پیگیری نیز باقی مانده بود[.]16

1. Static and dynamic analysis of gait

اســتئوآرتریت درنتیجــۀ تغییرات مکانیــکال و مولکــوالر در مفصل
آســیبدیده ایجاد میشود این تغییرات شــروع تدریجی دارد و معموالً
بعد از چهلسالگی شروع میشــود[ .]23استئوآرتریت زانو رایجترین نوع
استئوآرتریت اســت[ ]12و باعث درد ،سفتی ،ضعف عضالنی ،محدودیت
عملکردی و ناتوانی افراد میشــود .ایــن بیماری عامل درد و رنج بیماران
مبتال و تحمیل بار اقتصادی ســنگین بر سیســتم خدمات درمانی جامعه
میباشــد[ .]24توسعۀ برنامۀ توانبخشــی کارآمد و مؤثر به شکل اساسی
میتواند کیفیت زندگی افراد مبتال به استئوآرتریت زانو را باال برد و عوارض
ناشــی از بیماری را کاهش دهد[ .]7روند لیزردرمانی در طول ده ســال
گذشته برروی افزایش توان و دوز لیزر بوده است .بهترین نتایج کلینیکی
زمانی بهدســت میآید که تعداد فوتون وانرژی کافی به بافت برسد[.]25
اخیــرا ً لیزردرمانــی پرتوان بهعنوان یــک شــاخه از فیزیوتراپی معرفی
شده اســت[ .]14در این مطالعه به بررســی مروری مطالعات کارآزمایی
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در یــک مطالعه متغیرهــای مربوط بــه تغییرات ســاختاری و اثرات
برروی غضروف مفصلی شــامل  Synovial Thicknessو Femoral
 Cartilage Thicknessمــورد ارزیابی قــرار گرفت برای  STکاهش
معنــیدار بعد از درمــان در گروهی که لیزردرمانــی را بهصورت اضافی
دریافت کرده بود ،مشاهده شد .هرچند در  FCTتغییرات معنیداری در
گروههای درمانی مشاهده نگردید[.]19

بحث
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جدول :3تعداد جلسات درمان و زمان های ارزیابی و متغیرهای مورد ارزیابی

این مطالعــه را میتوان با پارامترهای دیگر درمانی نیز مورد ســنجش
قــرار داد .نتایج حاصــل از مطالعۀ مروری مؤلفان ایــن مطالعه حاکی از
اثرات مثبت لیزردرمانی پرتوان بر دیگــر مداخالت درمانی در بیماران با
استئوآرتریت زانو اســت .میتوان گفت که لیزردرمانی پرتوان یک درمان
مکمل مناســب در کنار دیگر روشهای درمانی میباشد و اثرات درمانی
آنها را تقویت میکند .مزیت لیزردرمانــی پرتوان بر کمتوان توانایی آن
برای تحریک مفاصل بزرگ و اثرگذاری بر قســمتهای عمیق است[.]14
براســاس یافتههای مروری ایــن مطالعه میتوان نتایج اســتفاده از لیزر
2. Visual Analog Scale
3. Timed up and go test
4. Flexion Range of Motion
5. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
6. 5-Min Walk Test
7. Synovial Thickness
8. Femoral Cartilage Thickness
9. Modified Laitinen Questionaire
10. Alayat
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بالینی دربارۀ تأثیر لیزر پرتوان بر اســتئوآرتریت زانو پرداخته شــد .طبق
نتایج این ارزیابــی مروری لیزردرمانی پرتوان یک ابزار درمانی مناســب
در کاهــش درد و بهبــود ناتوانیهای عملکردی و بهبود خونرســانی در
بیماران با استئوآرتریت زانو است .بهجز درد و شاخص عملکردی بهصورت
پرسشنامۀ متغیرهای دیگر بســیار محدود در مطالعات استفاده شدهاند.
اســتفاده از لیزر پرتوان باعث کاهش درد در بیماران با استئوآرتریت زانو
میشــود .لیزردرمانی در سطح بافتی باعث تغییر در رهاسازی هیستامین
و برادیکینین میشود و آســتانۀ درد را افزایش میدهد .در سطح نخاعی
ازطریــق تئوری دروازۀ درد و کاهش هدایــت فایبرهای مربوط به درد و
در سطح مرکزی با افزایش ترشــح مواد شبهمرفینی باعث اثرات ضددرد
میشــود[ .]19همچنیــن لیزردرمانی پرتــوان باعث اثــرات ضدالتهابی
ازطریق تحریک نوتروفیلها ،افزایش فعالیت ماکروفاژها ،تغییر در ساخت
پروســتاگالندین و دیگر پروتئینها میگردد[19و .]26در اســتئوآرتریت
عالوهبــر تخریب غضروف و تغییرات در متابولیســم اســتخوان تغییرات
پاتولوژیک باعث کاهش خونرسانی به مفصل میشوند[ .]26لیزردرمانی
باعث اثرات مثبت همودینامیکی نیز میگردد .لیزردرمانی در نرمالسازی
تونوس مایوژنیک و نوروژنیک عــروق نقش دارد و با اثرات فتوداینامیکی
برروی اندوتلیوم عروق اثر میگذارد درنتیجه جریان خون موضعی افزایش
مییابد و احتقــان در مویرگها کاهش پیدا میکند[ .]27علیرغم اثرات
مناســب لیزردرمانی بر درد و عملکرد بیمــاران ،اثرات این پرتوها برروی
تغیرات ساختاری و جلوگیری از تخریب غضروف مفصلی نامشخص است.

در بررسی مطالعۀ االیات 10نتایج مناسبی برای Synovial Thickness
بهدســت آمد اما ،برای  Femoral Cartilage Thicknessعلیرغم
بهبــود خفیف ،نتایــج معنیداری بهدســت نیامد .عدم مشــاهدۀ اثرات
معنیدار در متغیر  FCTمیتواند ناشــی از تعداد کم شــرکتکنندگان
و دورۀ پیگیری کوتاه مطالعه باشــد .دورۀ پیگیری برای این مطالعات در
حدود شش ماه توصیه شده است[.]19
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پرتوان را در درمان بیماران استئوآرتریت زانو نسبت به لیزر کمتوان بهتر
دانســت[15و .]20در مطالعۀ تقیزاده نتایج ما بین لیزردرمانی پرتوان و
کمتوان در کاهش درد و ناتوانی بیماران معنیدار نبود .علت این ناهمســو
بودن نتایج را میتوان به تفاوت طولموج مورد استفاده در این مطالعه (910
نانومتر) نسبت به دیگر مطالعات ( 1064نانومتر) بررسیشده و همچنین
تعداد جلسات درمانی پایین (یک جلسه درمانی) در این مطالعه نسبت داد.
در مطالعۀ گوریس 11لیزر با توان یکسان  1100mwبا دوز متفاوت ،نتایج
به نفع گروه لیزردرمانی با دوز باالتر ارائه شــد[ ،]20انتخاب دوز درمانی
مطلوب در اســتفاده از لیزردرمانی پرتوان بسیار حائز اهمیت است[.]22

نتیجهگیری
با بررســی مطالعات کارآزمایی بالینی موجود میتوان نتیجه گرفت که
لیزر پرتوان تأثیر باالیی در کاهش درد و ناتوانی بیماران با اســتئوآرتریت
زانــو در کوتاهمدت و همچنیــن بلندمدت دارد .با وجود اثرات مناســب
لیزردرمانــی بر درد و عملکرد بیمــاران ،اثر این پرتوهــا برروی تغیرات
ساختاری و جلوگیری از تخریب غضروف مفصلی نامشخص است و نیاز به
پژوهشهای بیشتر دارد.

محدودیــت اصلی این مطالعه بررســی مقاالت چاپشــده به زبانهای
انگلیســی و فارســی و مطالعات چاپشده به ســایر زبانها مورد بررسی
قــرار نگرفت .محدودیت دیگر مطالعه عدم امکان مقایســۀ دقیق دوزها و
پارامترهای مختلــف بهکاررفته در لیزر درمانی بود که علت آن تعداد کم
مطالعات مرتبط بود.
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