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Abstract
Introduction:

Recurring aphthous ulcers is a common and painful ulcer in the oral area. The aim of
this study was to evaluate the impact of length of radiation in the same dose for the
treatment of recurrent aphthous stomatitis. To date no similar study is available.

Materials

In this double-blinded clinical trial, 30 patients with minor aphthous ulcer that were
referred to Oral medicine department of Islamic Azad university were selected
according to convenience sampling and inclusion exclusion criteria and were
randomly divided into two similar groups. Low level laser therapy with diode 660nm
was used in group A with 200 mW and 20 seconds setting and in group B with
20 mW and 200 seconds setting in two sessions on the first and third days were used.
The time of clinical healing and the pain intensity as VAS were recorded. Data were
analyzed by Independent t-test and Mann-Whitney test (p value < 0.05).

& Methods:

Results: The pain intensity from first day after the laser until the seventh day in group B was
significantly less than group A (p value < 0.001). The mean size of lesion was
significantly lower in the third day (p value = 0.03), fifth (p value < 0.001) and
seventh (p value = 0.001). The mean clinical healing time in group B was
significantly lower than group A (p value < 0.001).
Conclusion: According to this study's findings, longer time of irradiation in lower output power
of 660 nm diode laser was suggested for treatment of recurrent aphthous ulcer.
Key words: Aphthous ulcer, Low level laser therapy, Wound healing time, Pain.
Received: 31.08.2021

Revised: 07.12.2021

Accepted: 04.01.2022

How to cite: Aghakhani F, Shirani AM, Amini N. The Effect of Duration of Laser Radiation with the Same Dose in the Treatment of
Recurrent Aphthous Stomatitis. J Isfahan Dent Sch 2022; 18(1): 10-7.

1401  بهار،1  شماره،18  دوره،مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

10

مقاله اصیل پژوهشی
مجله دانشکده
دندانپزشکی اصفهان

10.18502/ijds.v18i1.10067

 10 :)1(18 :1401تا 17

بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیسر در دوز یکسان در درمان آفت عودکنندهی دهان
فرزاوٍ آقاخاوی
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 .0دندانپسشک ،فارغالتحصیل دانشکدهی دندانپسشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)،
اصفهان ،ایران.
 .2نویسنده مسؤول :استادیار ،گرٍُ بیواریّای دّاى ،فک ٍ صَرت ،داًطکذُی دًذاىپسضکی ،داًطگاُ آزاد اسالهی
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ٍاحذ اصفْاى (خَراسگاى) ،اصفْاى ،ایراى.
 .3دستیار تخصصی ،گرٍُ دًذاىپسضکی کَدکاى ،داًطکذُی دًذاىپسضکی ،داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ اصفْاى
(خَراسگاى) ،اصفْاى ،ایراى.

چکیده
مقدمه :آفت عَدکٌٌذُ ،یک زخن ضایع ٍ دردًاک در ًاحیِی دّاى استّ .ذف از ایي هطالعِ ،بررسی زهاى تابص لیسر
در دٍز یکساى در درهاى آفت عَدکٌٌذُی دّاى بَد ٍ هطالعِی هطابْی دیذُ ًطذ.
مواد و روشها :در ایي کارآزهایی بالیٌی دٍسَکَر ،تعذاد  30بیوار هراجعِکٌٌذُ بِ بخص بیواریّای دّاى داًطکذُی
دًذاىپسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ اصفْاى (خَراسگاى) ،با آفت دّاًی کَچک ٍ بِ رٍش ًوًَِگیری
آساى ٍ بر اساس هعیارّای ٍرٍد ٍ خرٍج اًتخاب ضذُ ٍ بِ صَرت تصادفی بِ دٍ گرٍُ هطابِ تقسین ضذًذ.
لیسر دیَد کن تَاى  ،660nmدر گرٍُ  Aبا  200هیلیٍات ٍ 20ثاًیِ ٍ در گرٍُ  Bبا  20هیلیٍات ٍ  200ثاًیِ
بِ تعذاد دٍ جلسِ در رٍزّای اٍل ٍ سَم تاباًذُ ضذ ٍ هذت زهاى بْبَدی بالیٌی ٍ ضذت درد در دٍ گرٍُ باّن
هقایسِ گردیذ .دادُّا با استفادُ آزهَىّای آهاری  Mann-Whitney ٍ Independent t-testتجسیِ ٍ
تحلیل ضذًذ (.)p value > 0/05
يافتهها :هیاًگیي درد رٍز اٍل بعذ از لیسر تا رٍز ّفتن در گرٍُ  ،Bبِ طَر هعٌیداری کوتر از گرٍُ  Aبَد
( .)p value > 0/001هیاًگیي اًذازُی ضایعِ در رٍزّای سَم ( ،)p value = 03/0پٌجن (ٍ )p value > 0/001
ّفتن ( )p value = 0/001در گرٍُ  Bبِ طَر هعٌیداری کوتر از گرٍُ  Aبَد .هیاًگیي هذت زهاى بالیٌی بر
طرف ضذى ضایعِ در گرٍُ  Bبِ طَر هعٌیداری کوتر از گرٍُ  Aبَد (.)p value > 0/001
نتیجهگیری :بر اساس ًتایج ایي هطالعِ ،تَاى پاییيتر ٍ زهاى تابص طَالًیتر لیسر دیَد ً 660اًَهتر برای درهاى زخنّای
آفت دّاًی پیطٌْاد هیضَد.
کلید واژهها :زخن آفت ،لیسر کن تَاى ،هذت زهاى بْبَدی زخن ،درد.
تاریخ ارسال0011/6/9 :

تاریخ اصالح0011/9/06 :

تاریخ پذیزش0011/01/00 :
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مقدمه

تزرعی کارآیی ٍ همایغِی آى تا درهاىّای رٍتیي پزداختِ

سخنّای آفتی ػَدکٌٌذُ ،اس تیواریّای ؽایغ هخاغ دّاى

ؽذُ ٍ تٌظیوات هختلفی تزای تاتؼ لیشر اًتخاب گزدیذُ

هیتاؽذ کِ درهاىّای هتؼذدی تزای آى هؽزح ؽذُ اعت.

اعت ٍلی تِ همایغِی تٌظیوات تاتؼ لیشر تَخِ ًؾذُ اعت.

فاکتَرّای هزتثػ تا ()Recurrent aphthous stomatitis

در هثحث لیشر کن تَاى ،تِ دٍس تاتؼ تَخِ سیادی هیؽَد

 ،RASؽاهل ػَاهل صًتیکیً ،مایص ّواتَلَصیک،

ٍلی پاراهتزّای دیگزی ّن هیتَاًذ هؤثز تاؽذّ .ذف اس

هؾکالت ایوًََلَصیک ٍ ػَاهل هَظؼی هثل تزٍها،

اًدام ایي هؽالؼِ ،تزرعی تأثیز هذت سهاى تاتؼ ٍ تَاى لیشر

هیتاؽٌذ ( .)1الثتِ اتیَلَصی لؽؼی تاکٌَى ؽٌاختِ ًؾذُ ٍ

تَد ٍ تزای ایي کار تا ثاتت ًگِ داؽتي دٍس تاتؼ ،سهاى

تاکٌَى درهاًی لؽؼی تزای پیؾگیزی اس ػَد ایي سخنّا ارایِ

تاتؼ ؼَالًیتز تا تَاى خزٍخی کوتز دعتگاُ تا تَاى

ًؾذُ اعت ( .)3 ،2اًدام درهاىّا 100 ،درصذ عَدهٌذ ًثَدُ

خزٍخی تیؾتز ٍ سهاى تاتؼ کوتز همایغِ ؽذ .هؽالؼِی

ٍ اس ؼزف دیگز گاُ تا ػَارض خذی ّوزاُ تَدُ اعت.

هؾاتْی در تزرعی هٌاتغ دیذُ ًؾذ.

سخنّای هیٌَر کِ تیؼ اس  80درصذ هَارد  RASاعت،
تذٍى تزخا گذاؽتي اعکار تْثَد هییاتذ .دارٍّای تدَیش

مواد و روشها

ؽذُ تایذ تا ؽذت تیواری هزتثػ تاؽٌذّ .یچ درهاى هَظؼی

در ایي هؽالؼِی کارآسهایی تالیٌی دٍعَکَر (تیواراى ٍ

تزای کاّؼ هیشاى ٍلَع ظایؼات خذیذ ٍخَد ًذارد (.)4-9

هؼایٌِکٌٌذُ اس ًَع گزٍُتٌذی اؼالع ًذاؽتٌذ) تؼذاد  30تیوار

اهزٍسُ اعتفادُ اس لیشرتزاپی تِ هٌظَر تغکیي درد هثتالیاى تِ

هزاخؼِکٌٌذُ تِ تخؼ تیواریّای دّاى داًؾکذُی

 RASدر دِّی اخیز هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت ()10-13

دًذاىپشؽکی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى

لیشرّای کن تَاى اس ؼزیك هکاًیغنّای هتؼذد تاػث کاّؼ

(خَراعگاى) تز اعاط ًوًَِگیزی آعاى در عال

درد ٍ تغزیغ در تْثَد سخن هیؽًَذ (.)15 ،14

 1396-1395اًتخاب ٍ تِ صَرت تصادفی تِ دٍ گزٍُ

در چٌذیي تزرعی ،لیشر کن تَاى ،کـارآیی خـَتی در

هغاٍی تمغین ؽذًذ.

کـاّؼ درد ٍ سهاى تْثَدی آفت دّاًی ًؾاى داد (.)16-18

هؼیارّای ٍرٍد ٍ خزٍج ؽاهل ایي هَارد تَد :افزاد

ّ ٍ Valeوکاراى ( )19در تزرعی تأثیز لیشر کن تَاى در

تایغتی هثتال تِ آفت ػَدکٌٌذُی دّاى اس ًَع هیٌَر ٍ در دٍ

درهاى آفت ًؾاى دادًذ کِ لیشر درهاًی تِ ػٌَاى یک رٍػ

رٍس اٍل ایداد آفت تاؽٌذ .آفت تایغتی در ًَاحی لذام

خایگشیي یا هکول پیؾٌْاد هیؽَد.

دّاى (هخاغ پؾت لة تاال ٍ پاییي) تاؽذ تا ًیاسی تِ اعتفادُ

ٍلی در چٌذ هؽالؼِ ًتایح هتٌالط تَد؛ اس خولِ هؽالؼِی

اس عزی داخل دّاًی دعتگاُ لیشر ًثاؽذ .افزاد دارای

ّ ٍ Zeini Jahromiوکاراى ( ،)20در همایغِی دٍ لیشر کن

تیواریّای هؾاتِ آفت (هثل ایذس ،کَلیت سخوی ،عٌذرم

تَاى ٍ پز تَاى در درهاى آفت تِ ایي ًتیدِ رعیذًذ کِ

تْدتًَ ،تزٍپٌی دٍرُای) ،تیواراى صزع ٍ تیواراى دارای

درهاى تا لیشر پز تَاى ،اثزات ظذ درد تز  RASرا ًؾاى

عزؼاى ًاحیِی عز ٍ گزدى ،سًاى تاردار ٍ افزاد عیگاری ٍ

هیدّذ ،اها ّیچ تْثَدی هؾاّذُ ًؾذ ٍ درهاى تا لیشر کن

افزاد هصزفکٌٌذُی دارٍّای هؤثز تز درد یا تْثَدی تافتی

تَاى ،تأثیز هثثتی تز رٍی سخنّای هکزر آفتی ًؾاى ًذاد.

اس هؽالؼِ خارج ؽذًذ.

ّ ٍ Amorim Dos Santosوکاراى ( )21در هؽالؼِی

ایي هؽالؼِ تِ ؽوارُی  ٍ 23810201941057دارای کذ

خَد ،لیشر درهاًی را اتشاری هؤثز تزای درهاى اعتَهاتیت

اخالق  IR.IAUNAJAFABAD.REC.1396.18هَرد

آفتی داًغتٌذ.

تأییذ هؼاًٍت پضٍّؾی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى

در هؽالؼات اًدام ؽذُ در هَرد کارتزد لیشر در آفت ،تِ

12

(خَراعگاى) تَدّ .وچٌیي ،اصَل اخالق در هؽالؼات
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پشؽکی تز رٍی ًوًَِّای اًغاًی رػایت گزدیذ ٍ اس تیواراى
رظایت آگاّاًِ کتثی گزفتِ ؽذ .اؼالػات هزتَغ تِ
اًذاسُگیزی اتؼاد ظایؼِ تا پزٍب ٍ عٌدؼ درد تا هؼیار
 ٍ )Visual Analogue Scale( VASسهاى تْثَدی تز
اعاط رٍس ،ثثت گزدیذ.
ًوًَِگیزی تِ صَرت آعاى تَد ٍ ًوًَِّای اًتخاب
ؽذُ تؽَر تصادفی تِ دٍ دعتِی هغاٍی تمغین ؽذًذ .در
گزٍُ  ،Aلیشر تا تَاى  200هیلیٍات ٍ سهاى تاتؼ  20ثاًیِ ٍ
گزٍُ  ،Bلیشر تا تَاى  20هیلی ٍات ٍ سهاى تاتؼ  200ثاًیِ

شکل  :1وحوهی تابش لیسر

تاتاًذُ ؽذ .لیشر هَرد اعتفادُ دعتگاُ لیشر دیَد کن تَاى
( LT-Rعاخت تْغاس گغتز ،تْزاى ،ایزاى) ً 660اًَهتز تا

یافتهها

دٍس  4صٍل تز عاًتیهتز هزتغ ٍ تِ تؼذاد  2خلغِ تا فاصلِی

هیاًگیي عي در گزٍُ اٍل  ٍ 26/5 ± 4در گزٍُ دٍم

یک رٍس تَد .لیشر کن تَاى در رٍسّای اٍل ٍ عَم تِ ظایؼِ

 24/7 ± 4/2عال تَد کِ تیي دٍ گزٍُ اختالف هؼٌیدار ٍخَد

تِ صَرت ػوَد ٍ تواط ًشدیک تا فاصلِی  1 mmتاتاًذُ

ًذاؽت ( .)p value ; 0/23تَسیغ فزاٍاًی خٌظ در دٍ گزٍُ

ؽذ ٍ تا تَاىعٌح دعتگاُ ،تَاى خزٍخی کٌتزل ؽذ (ؽکل .)1

کاهالً یکغاى تَد ٍ اختالف هؼٌیدار ًذاؽت (.)p value ; 1

تغییزات درد ،سهاى تْثَدی ٍ تغییز اًذاسُی ظایؼِ تیي دٍ

آسهَى  tهغتمل ًؾاى داد کِ هیاًگیي  VASرٍس اٍل لثل اس

گزٍُ  ٍ B ٍ Aدر ّز گزٍُ ثثت ؽذ .ایي دٍ گزٍُ یک رٍس در

لیشر تیي دٍ گزٍُ ،تفاٍت هؼٌیدار ًذاؽت ()p value ; 0/45

هیاى هَرد هؼایٌِ لزار گزفتِ ٍ اس ًظز هذت سهاى تْثَدی

اها اس رٍس اٍل تؼذ اس لیشر تا رٍس ّفتن هیاًگیي  VASدر گزٍُ

(تزؼزف ؽذى تالیٌی ظایؼات) ٍ اس ًظز درد تاّن همایغِ ؽذًذ.

( 20 Bهیلی ٍات ٍ  200ثاًیِ) تِ ؼَر هؼٌیداری کوتز اس گزٍُ

خْت تدشیِ ٍ تحلیل دادُّا اس آسهَى ٍ Independent t-test

 200( Aهیلی ٍات ٍ  20ثاًیِ) تَد (.)p value > 0/001

ً ٍ Mann-Whitneyزمافشار آهاری ً SPSSغخِی 20

هیاًگیي  VASدر رٍس ًْن تیي دٍ گزٍُ ،اختالف هؼٌیدار

( )version 20, IBM Corporation, Armonk, NYاعتفادُ

ًذاؽت ( .)p value ; 0/33در رٍس یاسدّن در ّز دٍ گزٍُ،

ؽذ ٍ عؽح هؼٌیداری  0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.

هیاًگیي  VASتزاتز تا صفز تَد (خذٍل ً ،1وَدار .)1

جذول  :1مقایسهی میاوگیه ومرهی درد بر اساس معیار  VASبیه دو گروه در روزهای مختلف
(روز اول اولیه زمان بررسی میباشذ)

زمان معایىٍ (ريز)
( 1قبل از لیسر)
( 1بعذ از لیسر)
( 3قبل از لیسر)
( 3بعذ از لیسر)
5
7
9
11

گريٌ A

گريٌ B

p value

هیاًگیي  ±اًحراف هعیار
7/1 ± 1/1
2/3 ± 0/5
2/1 ± 1/3
0/7 ± 0/5
0/2 ± 0/3
0±0
0±0
0±0

هیاًگیي  ±اًحراف هعیار
7/3 ± 0/8
3/3 ± 0/6
3/9 ± 0/9
2/1 ± 0/5
2/5 ± 0/8
1/1 ± 0/9
0/07 ± 0/2
0±0

0/45
> 0/001
> 0/001
> 0/001
> 0/001
> 0/001
> 0/001
0/33
1
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جذول  :2مقایسهی میاوگیه اوذازهی ضایعه (میلیمتر مربع) بیه دو گروه در روزهای مختلف

گريٌ A

گريٌ B

میاوگیه  ±اوحراف معیار

میاوگیه  ±اوحراف معیار

11/6 ± 4/9
3/2 ± 1/5
0/2 ± 0/4
0±0
0±0
0±0

11/2 ± 2/5
4/8 ± 2/3
3/1 ± 1/6
1/4 ± 1/4
0/02 ± 0/06
0±0

زمان معایىٍ (ريز)
1
3
5
7
9
11

 20هیلی ٍات ٍ 200ثاًیِ

 200هیلی ٍات ٍ  20ثاًیِ

8

p value
0/81
0/03
> 0/001
> 0/001
0/33
1
 20هیلی ٍات ٍ  200ثاًیِ

 200هیلی ٍات ٍ  20ثاًیِ
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ومودار  :1شذت ومرهی درد بر اساس معیار  VASدر هر یک

0
11

9

7

5

3

1

ومودار  :2شذت در هر یک از دو گروه در روزهای مختلف

از دو گروه در روزهای مختلف

بحث
آسهَى  tهغتمل ًؾاى داد کِ هیاًگیي اًذاسُی ظایؼِ در

در ایي هؽالؼِ ،فزظیِی صفز ایي تَد کِ هذت سهاى تاتؼ

رٍس اٍل تیي دٍ گزٍُ تفاٍت هؼٌیدار ًذاؽت

لیشر ،تأثیزی در کاّؼ درد ٍ تْثَدی ظایؼات آفت ًذارد

( )p value ; 0/81اها در رٍسّای عَم (،)p value ; 0/03

ٍلی تز اعاط ًتایح ،سهاى تاتؼ تیؾتز ،تاػث کاّؼ درد ٍ

پٌدن (ّ ٍ )p value > 0/001فتن ()p value ; 0/001

سهاى تْثَدی ظایؼات آفتی ؽذ .تا تَخِ تِ هؽالؼات اًدام

هیاًگیي اًذاسُی ظایؼِ در گزٍُ  Bتِ ؼَر هؼٌیداری کوتز

ؽذُ در سهیٌِی درهاى آفت ػَدکٌٌذُی دّاًی ،در تیؾتز

اس گزٍُ  Aتَد .هیاًگیي اًذاسُی ظایؼِ در رٍس ًْن تیي دٍ

هؽالؼات ،درهاىّایی ًظیز کَرتَى هَظؼی ٍ لیشر کن تَاى

گزٍُ اختالف هؼٌیدار ًذاؽت ( .)p value ; 0/33در رٍس

تِ ػٌَاى درهاىّای هؤثز یاد ؽذُ اعت ٍ در تیؾتز هؽالؼات

یاسدّن در ّز دٍ گزٍُ ،هیاًگیي اًذاسُی ظایؼِ تزاتز تا صفز

صَرت گزفتِ در هَرد تأثیز لیشر تز آفت ،همایغِ تا دارًٍوا

تَد (خذٍل ً ٍ 2وَدار .)2

تَدُ کِ تأثیز هثثت لیشر را ًؾاى هیداد .در هٌاتغ هزتَغ تِ

هیاًگیي هذت سهاى تالیٌی (تز اعاط رٍس) تز ؼزف ؽذى
ظایؼِ در گزٍُ  )3/7 ± 1/1( Bتِ ؼَر هؼٌیداری کوتز اس

لیشر کن تَاى ،تَخِ اصلی تز رٍی دٍس تاتؼ تَد .دٍس
تاتؼ ،هیشاى اًزصی در ٍاحذ عؽح هیتاؽذ؛ ٍلی فاکتَرّای

گزٍُ  )6/1 ± 4/1( Aتَد ( .)p value > 0/001تالفاصلِ

دیگزی ّن هثل سهاى تاتؼ ٍ فزکاًظ ،هیتَاًذ در ایي هیاى

تؼذ اس تاتؼ ّز دٍ رٍػ لیشرتزاپی (لثل ٍ تؼذ تاتؼ در

ًمؼ داؽتِ تاؽٌذ.

رٍسّای اٍل ٍ عَم) هیاًگیي  VASتِ ؼَر هؼٌیداری
کاّؼ یافتِ تَد (.)p value > 0/001
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در ایي هؽالؼِ تا ثاتت ًگِ داؽتي فاکتَرّایی هثل ؼَل
هَج لیشر کن تَاى ،هٌثغ تَلیذ دیَد تَدى ،دٍس تاتؼ ٍ
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فزکاًظ تِ تزرعی تأثیز سهاى تاتؼ پزداختِ ؽذ ،تا ایي احتوال

در تغکیي فَری درد آفتً ،ؾاى داد کِ لیشر پزتَاى

کِ در صَرت سهاى تاتؼ ؼَالًیتز کِ ًیاسهٌذ تٌظین دعتگاُ

دیاکغیذ کزتي ،ؽذت درد را تالفاصلِ تؼذ اس تاتؼ کاّؼ

تا تَاى پاییيتز هیتاؽذ (در تاتؼ پیَعتِ کِ فزکاًظ صفز

دادُ ٍ ؼَل دٍرُی درهاى را ًیش کاّؼ هیدّذ .الثتِ در ایي

اعت ،اًزصی هغاٍی تا تَاى ظزتذر سهاى اعت) احتوال خذب

هؽالؼِ ،اس لیشر پز تَاى دیاکغیذ کزتي اعتفادُ ؽذُ کِ تا

اًزصی در علَلّا هیتَاًذ تیؾتز تاؽذ ٍ تٌاتزایي احتوال تأثیز

هؽالؼِی حاظز هتفاٍت تَد .در ّز دٍ هؽالؼِ ،لیشر هؤثز

تیؾتز اعت .در تزرعی هٌاتغ ٍ هماالت اًگلیغی ،هؽالؼِی

هیتاؽذ ٍلی در هؽالؼِی حاظز ،تأثیز هذت سهاى تاتؼ تا

هؾاتْی در درهاى ظایؼات آفتی دیذُ ًؾذ.

دٍس یکغاى تیي دٍ گزٍُ ،هَرد تزرعی لزار گزفت.

در هؽالؼات اًدام ؽذُ تا لیشر کن تَاى در آفت دّاًی،

در هؽالؼِی خادهی ٍ ّوکاراى ( ،)26تِ همایغِی لیشر

تیؾتز تحمیمات در هَرد همایغِی آى تا دارًٍوا یا درهاى

کن تَاى ٍ لیشر دارًٍوا در درهاى آفت پزداختٌذ .لیشر کن

رٍتیي ٍ یا همایغِی ؼَل هَج تاتؼ لیشر یا پز تَاى ٍ کن

تَاى در همایغِ تا لیشر دارًٍوا ،تاػث کاّؼ هذت سهاى

تَاى تَدى آى تَد ٍلی تِ تزرعی همایغِی هذت سهاى تاتؼ

تْثَدی ،کاّؼ ؽذت درد ٍ هذت سهاى لؽغ درد در

در دٍس یکغاى ًپزداختِاًذ.

تیواراى دارای آفت ؽذ .در هؽالؼِی حاظز ًیش لیشر ،تاػث

اس خولِ ًتایح هؽالؼِی ّ ٍ Valeوکاراى (،)19

کاّؼ سهاى تْثَدی ٍ درد گزدیذ .تفاٍت دٍ هؽالؼِ در ایي

تأثیزگذار تَدى لیشردرهاًی ٍ ًمؼ هْن ؼَل هَج تزرعی

تَد کِ در ایي هؽالؼِ ،تأثیز هذت سهاى تاتؼ در دٍس یکغاى

ؽذُ اعت کِ حاکی اس ایفای ًمؼ هْن ؼَل هَج در

تیي دٍ گزٍُ تزرعی ؽذ.

کاّؼ درد ٍ کاّؼ سهاى تْثَدی  RASرا ًؾاى هیدّذ.

ّ ٍ Najeebوکاراى ( ،)27در هؽالؼِی هزٍری خَد تِ

ّ ٍ Alberketsonوکاراى ( ،)22اثز لیشردرهاًی در

تزرعی هؽالؼات هزتَغ تِ تأثیز لیشرّای کن تَاى در کاّؼ

کاّؼ درد آفت را ًؾاى دادًذٍ ،لی ایي هؽالؼِ صزفاً تا

ػَارض سخنّای آفتی دّاى پزداختٌذ ٍ تِ ایي ًتیدِ

گزٍُ دارًٍوا همایغِ ؽذُ تَد.

رعیذًذ کِ اگزچِ اًَاع هختلف لیشرّای کن تَاى در

در تزرعی تأثیز لیشردرهاًی در کاّؼ درد ،اًذاسُی

تغکیي درد فَری تیواراى هؤثز ّغتٌذٍ ،لی لیشر پزتَاى

ظایؼِ ٍ سهاى تْثَد در آفت دّاًی تَعػ ٍ Aggarwal

دیاکغیذ کزتي ایي هشیت را دارد کِ سهاى لزار گزفتي در

ّوکاراى ( )23هؾخص ؽذ کِ لیشر ،در کاّؼ درد ٍ سهاى

هؼزض لیشر را کاّؼ هیدّذ .لیشر کِ در هؽالؼِی حاظز

تْثَد آفت هؤثز اعت .در ایي هؽالؼِ ًیش اثز هثثت لیشر کن

اعتفادُ ؽذ ،کن تَاى تَد.

تَاى دیذُ هیؽَد الثتِ تا ایي تفاٍت کِ تؼذاد دفؼات تاتؼ

ّ ٍ Suterوکاراى ( )28در تزرعی تأثیز لیشرّای

لیشر تا هؽالؼِی اخیز هتفاٍت تَدُ ٍ ّوچٌیي گزٍُ تحت

دیاکغیذ کزتي ٍ Nd:YAG ،دیَد تز تغکیي درد ٍ هذت

درهاى ،صزفاً تا گزٍُ دارًٍوا همایغِ ؽذُ اعت.

سهاى تْثَدی سخن ٍ کاّؼ دفؼات تاتؼ تِ ایي ًتیدِ

ّ ٍ Anandوکاراى ( )24در هؽالؼِی خَد ًؾاى دادًذ

رعیذًذ کِ لیشر تزای تغکیي ػالئن ٍ تمَیت تزهین

کِ لیشر کن تَاى ،تاػث کاّؼ هذت سهاى درهاى ،ؽذت

سخنّای آفت ،یکی اس گشیٌِّای درهاًی هٌاعة هیتاؽذ.

درد ،اًذاسُ ٍ ػَد ظایؼِ در تیواراى ؽذُ ٍ هیتَاًذ تِ ػٌَاى

در ایي هؽالؼِ ،لیشر در درهاى آفت هؤثز تَدٍ ،لی در

درهاى هٌاعة تزای ظایؼات آفت ػَدکٌٌذُ تا تأثیزات

هؽالؼِی حاظز ،تأثیز هذت سهاى تاتؼ در دٍس یکغاى

کلیٌیکی خَب در ًظز گزفتِ ؽَد .در ایي هؽالؼِ ًیش اثز

عٌدیذُ ؽذ ٍ هؽالؼِی هؾاتْی دیذُ ًؾذ.

هثثت لیشر کن تَاى دیذُ هیؽَد.
ًتایح هؽالؼِی  )25( Pai ٍ Prasadدر تزرعی تأثیز لیشر
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ّ ٍ Amorim Dos Santosوکاراى (ٍ Pavlić ٍ )21
ّوکاراى ( ،)13در تزرعی تأثیز لیشرتزاپی تز رٍی آفتّای
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السم در حیي هؽالؼِ تَد کِ هٌدز تِ حدن ًوًَِی کَچک

 تأثیز لیشر تز رٍی ػالین ًاؽی اس آفتّای دّاًی را،دّاى

 در اًتْا پیؾٌْاد هیؽَد ًحَُی تأثیز پاراهتزّای هختلف.ؽذ

ِ الثتِ توام ایي هؽالؼات هزٍری ت.هثثت ارسیاتی کزدًذ

.لیشر در آفت ٍ عایز تیواریّای دّاى ًیش تزرعی ؽَد

تزرعی تأثیز درهاى لیشر تز رٍی آفت پزداختِاًذ ٍلی تأثیز

نتیجهگیری

هذت سهاى تاتؼ در دٍس یکغاى در ایي هؽالؼات هَرد
.ارسیاتی لزار ًگزفتِ تَد

ٍ  ًاًَهتز تا ثاتت در ًظز گزفتي دٍس660 لیشر کن تَاى دیَد

 تأثیز هذت سهاى تاتؼ در دٍس یکغاى تز،ِدر ایي هؽالؼ

 در سهاى تاتؼ ؼَالًیتز تأثیز تیؾتزی در کاّؼ،فزکاًظ

 در تحث لیشر کن.رٍی آفت ػَدکٌٌذُی دّاى تزرعی ؽذ

درد ٍ سهاى تْثَدی ظایؼات آفتی ًغثت تِ سهاى تاتؼ

 دٍس تاتؼ اّویت سیادی دارد ٍلی هؽاتك تا ًتایح ایي،تَاى

.کَتاُتز داؽت

 تأثیز تز، در لیشر کن تَاى. سهاى تاتؼ ّن هؤثز اعت،ِهؽالؼ
ِرٍی علَلّا اعت ٍ ٌّگاهی کِ سهاى تاتؼ تیؾتز ؽَد ت

سپاسگزاری

ًظز هیرعذ خذب تیؾتزی اًدام ؽذُ ٍ رًٍذ تزهین تْتز

همالِ حاظز هغتخزج اس پایاىًاهِی داًؾدَیی تا ؽوارُی

.صَرت گیزد

ُ در داًؾکذُی دًذاىپشؽکی داًؾگا23810201941057
.آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى (خَراعگاى) هیتاؽذ

 ػذم،اس هحذٍدیتّای هؾاتِ هؽالؼات کارآسهایی دیگز
ّوکاری السم تؼعی اس تیواراى خْت ؽزکت ٍ ّوکاری
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