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The effect of the Complex Decongestive Therapy on activity of daily living
in women with breast cancer-related lymphedema
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ABSTRACT
Background and Aim: one important complication of breast cancer treatment is the
reduction in the quality of activity of daily living. The aim of this study was to survey the
effect of Complete Decongestive Therapy on the independence of the activity of daily living
in women with breast cancer treatment-related lymphedema.
Methods and materials: A total of 33 women with lymphedema after breast cancer treatment
were recruited according to inclusion and exclusion criteria. They were treated with Complex
Decongestive Therapy icluding manual lymphatic drainage, compression garment, remedial
exercise and skin care. The patients in the treatment phase were taken 2-3 weeks therapy once
per day, 5 days per week. The secondary phase lasted for one month after the ending of
primary phase. In this study every patient was evaluated 3 times. For evaluating the activity of
daily living KATZ questionnaire was used.
Results: Significant increasing in the independence in the activity of daily living (p< 0/001)
was observed after treatment.
Conclusion: The use of Complete Decongestive Therapy can improve the quality of activity
of daily living in the patients.
Keywords: Complete Decongestive Therapy, Activity of Daily Living, Breast Cancer,
Lymphedema.
Cite this article as: Mehri Abedini, Mahta Eskandarnejad, Hasan Mohammadzade. The effect of the Complex
Decongestive Therapy on activity of daily living in women with breast cancer-related lymphedema. J Rehab
Med. 2015; 4(2): 138-143.
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بررسی تأثیر درمان احتقان زدایی مختلط بر میزان استقالل در فعالیت های روزمره زندگی در
زنان مبتال به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان
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چكیده
مقدمه و اهداف
یکی از عوارض درمان سرطان پستان افت کیفی در انجام فعالیتهای روزمره زندگی می باشد .هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکنیکهای درمان احتقانزدایی مختلط بر
میزان استقالل در فعالیتهای روزمره زندگی در زنان دارای ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان بوده است.
مواد و روش ها
 33زن مبتال به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان بر اساس معیارهای ورود و خروج در مطالعه حاضر شرکت نمودند و تحت درمان احتقانزدایی مختتلط طتی
دو فاز قرار گرفتند .این تکنیکها شامل تخلیه دستی لنف ،بانداژ ،تمرین درمانی و مراقبتهای پوست و ناخن بود .بیماران درفتاز اول بته متد  2-3هفتته و  5روز در
هفته تحت درمان قرار گرفتند ،همچنین فاز دوم درمان نیز تا یک ماه بعد از خاتمه فاز اول ادامه داشت .در این مطالعه هر بیمار سه مرتبته تحتت ارزیتابی قترار گرفتت.
برای ارزیابی فعالیتتهتای روزمتره زنتدگی از پرستش نامته  KATZاستتفاده شتد .جهتت آنتالیز داده هتا از آزمتون آمتاری انتدازه گیتریهتای تکترار شتونده یتک
عاملی( )repeated measureاستفاده شد.
یافته ها
به دنبال درمان مورد نظر افزایش معناداری در میزان استقالل در فعالیتهای روزمره زندگی (  )p>0/001مشاهده شد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از درمان احتقانزدایی مختلط می تواند استقالل در فعالیتهای روزمره زندگی را در بیماران بهبود بخشد.
واژگان کلیدی
درمان احتقانزدایی مختلط ،فعالیتهای روزمره زندگی ،سرطان پستان ،ادم لنفاوی
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مقدمه و اهداف
ادم لنفاوی ،عارضه نسبتاً شایع و نا خوشایند بعد از برداشت غدد لنفاوی زیر بغل در سرطان پستان است که از عالیم و عوارض همراه آن
میتوان به افزایش قطر اندام ،کشیدگی بیش از حد پوست ،افزایش خطر عفونت ،کاهش دامنه حرکتی ،اختالال حستی دردستت ،کتاهش
استفاده از اندام در فعالیتهای کارکردی ] ،[2افسردگی ،اضطراب ،کاهش روابط اجتماعی] ،[3احستاس ستفتی و ستنگینی در بتازوی ستمت
مبتال ] ،[4درد ،اختالل تصویر بدنی اشاره کرد].[5
سرطان و روشهای درمان آن میتواند تأثیرا به سزایی برتوانایی فرد درانجام فعالیتهتای روزمتره زنتدگی از قبیتل ختوردن ،آشتامیدن،
تحرک وکیفیت زندگی داشته و باعث ایجاد اختالل در آنها گردد .برنامه توانبخشی به منظور افزایش کارآیی فیزیکی ایتن بیمتاران و ارتقتا
توانایی فردی و استقالل آنها انجام میشود تا به بیمار در تطبیق با شرایط موجود کمک کند ].[6
یافته های جدید درباره سرطان و پیشرفت دانش بشری در زمینه درمان سرطان منجر به افزایش میزان بازماندگان این بیماری طی دهههای
اخیر شده است .با این وجود عوارضی نظیر افزایش خستگی وکاهش کیفیت فعالیتهای روزمره زندگی همچنان به عنوان یکی از نگرانتی-
های اصلی در بیماران مبتال به سرطان باقی مانده است] . [7از این رو ،امروزه توانبخشی بخش مهمی از برنامه درمتانی بیمتاران مبتتال بته
سرطان میباشد].[6
یکی از مداخال درمانی که امروزه در توانبخشی ادم لنفاوی مورد توجه قرار گرفته است ،درمان احتقان زدایی مختلط (  43)CDTاست ].[3
 CDTشامل دو فاز اولیه یا حاد و فاز ثانویه یانگهدارنده است ] .[8هدف در فاز اول ،دستیابی به حداکثر کاهش حجتم عضتو و درفتاز دوم
حفظ کاهش بدست آمده در فاز اول برای حداکثر زمان ممکن است].[2
همانطور که قبالَ اشاره شد افت کیفی در فعالیت های روزمره زندگی به وفور در بیماران مبتال به ادم لنفاوی مشاهده میشتود و علتی رغتم
شیوع باالو پیامدهای آن برسالمت بیماران با این وجود تا کنون تحقیقا بسیارکمی به این جنبه اختصاص یافته است .بطوریکه اتیولوژی و
عوامل مؤثر برآن در بیماران مبتال به سرطان هنوز تا حد زیادی مبهم وناشناخته باقی مانده است .از این رو هدف از این مطالعه ،تعیین تأثیر
درمان احتقانزدایی مختلط (  )CDTبر میزان استقالل در فعالیتهای روزمره زندگی در زنان مبتال به ادم لنفاوی ناشی از درمتان سترطان
پستان میباشد.
][ 1

مواد و روش ها
در این مطالعه 33 ،بیمار زن که مبتال به ادم لنفاوی ثانویه اندام فوقانی بودند؛ شرکت نمودنتد کته ایتن حجتم نمونته طتی انجتام مطالعته
پایلو ( )pilotدر چند بیمار مبتال به ادم لنفاوی متوسط یک طرفه و با استفاده از فرمول حجم نمونه با احتساب (آلفا= )0/05به دست آمتد.
این بیماران از بین بیماران بخش مرکز تحقیقا سرطان بیمارستان تجریش و مرکز فیزیوتراپی سیدخندان به صور غیر تصتادفی انتختاب
شدند .همه بیماران قبل از درمان فرم رضایتنامه شخصی را امضا نمودند.
معیار ورود به این مطالعه نداشتن بیماری قلبی شدید ،عدم وجود بیماری ارتوپدی دراندام فوقانی ،عدم ابتال به افستردگی ،ادم لنفتاوی یتک
طرفه ،بهبودی زخمهای ناشی از جراحی ،حجم ادم لنفاوی حداقل  200سی سی و معیارهای خروج نیز شامل عود مجدد بیماری ،متاستتاز و
نیز بروز ترومبوز ،زخم ،عفونت فعال ،شکستگی یاضایعا جلدی در تنه و دست مبتال در طول مطالعه بودکه مانع انجام ماساژ یا بانداژ شود.
نوع مطالعه دراین تحقیق نیمه تجربی تک گروهی از نوع کارآزمایی بالینی وبه صور اندازهگیریهای مکرر (قبل ،بعد از فاز اول ویک متاه
بعد از فاز اول) بود که تأثیر انجام برنامه توانبخشی  CDTبر بهبود فعالیتهای روزمره زندگی را در زنان مبتال به ادم لنفاوی ناشی از درمان
سرطان پستان مورد بررسی قرار داد .فاز اول  CDTشامل ماساژ تخلیه دستی ( 44)MLDجهت تسهیل تخلیه مایع لنفی ،درمان فشاری با
بانداژ غیراالستیک  4الیه جهت کاهش حجم ،ورزش و مراقبت از پوست جهت پیشتگیری از عفونتت و فتاز دوم شتامل تثبیتت حجتم ادم
لنفاوی با بانداژ منظم در طول شب توسط بیمار و آستین یا جوراب فشاری االستیک روزانه و ماساژ تخلیه لنتف توستط ختود بیمتار ،ورزش
وارائه توصیههای عملی نظیر کنترل وزن ومراقبت از پوست بود] . [9همه بیماران تحت درمان احتقانزدایی مختلط قرار گرفتند .درمتان فتاز
اول به مد  2-3هفته( بسته به شد ادم لنفاوی) و  5روز در هر هفته انجام شد.

Complete Decongestive Therapy
Manual Lynphatic Drainage
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در جلسه آخر فاز اول درمان ،یک آستین االستیک به منظور حفظ کاهش حجم به دست آمده تجویز شد و از بیماران خواسته شد یتک متاه
بعد برای اندازهگیری و ارزیابی مجدد به محل اجرای مطالعه مراجعه نمایند.
ارزیابی استقالل در فعالیتهای روزمره زندگی:
جهت اندازهگیری میزان استقالل در فعالیتهای روزمره زندگی از پرسشنامه  0 -60 ( KATZامتیتازی ) استتفاده شتد کته توستط ختود
بیماران پاسخدهی میشد .این پرسشنامه شامل شش سؤال در زمینه غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،استحمام ،وضعیت حمل ونقل و جابجایی،
کنترل ادرار و مدفوع toileting ،بوده و در مجموع شصت امتیاز دارد] .[69شایان ذکر استت بررستی روایتی و پایتایی ایتن پرستشنامته در
سالمندان مبتتال بته سترطان توستط سترکار ختانم دکتتر مهتتاب علیتزاده ختویی در ستال  2013صتور گرفتته استت(alpha= 0/923
.[10])cronbach,s
با اینکه همه بیماران شرکتکننده در این مطالعه بعد از ابتال به بیماری دچار افت کیفی در فعالیتهای روزمره زندگی شتده بودنتد ،بتا ایتن
حال به مرحله وابستگی کامل نرسیده بودند؛ از این رو اندکی تغییر در نحوه نمرهدهی یه پرسش نامه مذکورداده شد به ایتن صتور کته از
بیماران خواسته شد که هر یک از شش آیتم مربوط به این پرسشنامه را از نظر کیفی از  0تا  10نمره گذاری نمایند .این ارزیابی بترای هتر
بیمار سه مرتبه در طول مطالعه( قبل از مداخله ،بعد از فاز اول ،بعد از فاز دوم) و توسط فرد دیگری انجام شد .جهت آنالیز دادههتا از آزمتون
آماری اندازهگیریهای تکرار شونده یک عاملی( )repeated measureاستفاده شد.
یافته ها
میانگین سنی بیماران در این مطالعه  53/94و انحراف معیار  13/59بود .جدول  1اطالعا مربوط به سایر مشخصا دموگرافیک بیماران را
نشان میدهد.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار ویژگیهای دموگرافیک بیماران مبتال به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان ()n=33
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حد اکثر

سن(سال )

53/94

13/59

26

82

قد(سانتی متر)

159/7

7/54

135

175

وزن(کیلوگرم)

72/06

12/89

45

110

فاصله زمانی جراحی تا ارزیابی اولیه( ماه)

37

61/09

5

288

تعداد غدد لنفاوی خارج شده

14/43

7/13

2

33

تعداد غدد لنفاوی درگیر

5/67
28/ 20

7/ 32
4/42

0
22/83

24
40/4

BMI

همانگونه که مشاهده میشود جدول  2بهبود معنادار آماری را برای میزان استقالل در فعالیتهای روزمره زندگی به دنبال انجام تکنیکهای
 CDTنشان میدهد.
جدول  :2مقایسه میانگین نمره مربوط به فعالیتهای روزمره زندگی بیماران در سه دوره ارزیابی
( قبل ،بعد از فاز اول و دوم درمان) ()n=33
متغیر
فعالیتهای روزمره زندگی

قبل از مداخله

میانگین
45/64

انحراف معیار
6/900

زمان
بعد از فاز اول

49/91

5/801

بعد از فاز دوم

51/82

5/961

همانگونه که جدول 2نشان میدهد میانگین نمره فعالیتهای روزمره زندگی قبل از مداخله  45/64بوده که این مقدار بعد از فاز اول و دوم
درمان به ترتیب به  49/91و  51/82افزایش یافته است.
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نمودار  :1نمودار روند تغییرات میانگین فعالیتهای روزمره زندگی قبل از مداخله ،بعد ازفاز اول و دوم درمان دربیماران مبتال به ادم
لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان
جدول : 3آنالیز اندازه گیریهای مکرر فعالیت های روزمره زندگی قبل از مداخله  ،بعد از فاز اول و دوم درمان در بیماران مبتال به ادم
لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان ()n=33
منبع تغییرات

مجموع مجذورات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مجذورات

فعالیتهای روزمره زندگی

661/273

1/467

450/662

Pvalue
p < 0/001

همانگونه که جدول  2نشان میدهد میانگین نمره فعالیتهای روزمره زندگی در اندازهگیریهای مکرر تفاو معناداری دارد ( .) p >0/001
بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تکنیکهای درمان احتقانزدایی مختلط شامل تخلیه دستی لنف ،بانداژ چند الیه ،ورزش و مراقبتهای پوستی
و ناخنی موجب بهبود معنادار در میزان استقالل در فعالیتهای روزمره زندگی میشود.
مقایسه میانگین نمره فعالیتهای روزمره زندگی ،قبل ،بعد از فاز اول و فاز دوم ،افزایش معناداری را نشان میدهد .طبق جدول 1میانگین نمره
فعالیتهای روزمره زندگی بیماران قبل ازمداخله  45/64بوده است که میانگین این آیتم بعد از فاز اول به  49/91و بعد از فاز دوم به 51/82
افزایش داشته است.
با توجه به جستجوهای انجام شده هیچ مطالعه اختصاصی در زمینه بررسی تأثیردرمان احتقانزدایی مختلط بر میزان استقالل در فعالیتهای
روزمره زندگی در بیماران مبتال به ادم لنفاوی ناشی ازدرمان سرطان پستان به دست نیامد که با نتایج مطالعه حاضر مقایسه شود.
با ابن وجود ،در مطالعه خوش نظر و همکارانش با عنوان تأثیر توانبخشی بر روی ادم و درد اندام فوقانی بعد از ماستکتومی ،بیان میشود که بین
 16 – 43درصد از بیماران مبتال به سرطان پستان یک سال بعد از جراحی دچار اختالل در عملکرد شانه و ادم لنفاوی میشوند که این امرسبب
اختالل درفعالیتهای روزمره زندگی و نیز کیفیت زندگی فرد میشود].[11
همچنین نتایج مطالعه توصیفی  Gosselinkدر سال  2003نشان میدهد که  3هفته پس از جراحی سرطان پستان 96 ،درصد بیماران در
انجام فعالیتهای روزمره زندگی با دست مبتال (نظیر شانه کردن موها ،لباس پوشیدن ،جارو کشیدن ،اتو کشیدن و خرید کردن) با مشکالتی
مواجه هستند ].[12
نتایج مطالعه  Karadibakو همکاران در سال  2008نشان میدهد که کیفیت زندگی بیماران پس از استفادهاز تکنیکهای درمان احتقان-
زدایی مختلط افزایش یافته است .در این مطالعه ،کیفیت زندگی بیماران با استفاده از پرسشنامه  FACTB+4ارزیابی شده است که دارای
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.................. حرکتی-تاثیر آموزش حسی

 نتایج این مطالعه نشان میدهدکه بیشترین افزایش دربخشهای جسمانی و اجتماعی. اجتماعی و عملکردی میباشد، احساسی،ابعاد جسمانی
.[13]رخ داده است
درصد از بیماران مبتال به سرطان پستان دچار اختال ل در عملکرد شانه و16–43 بنابراین از آنجا که در مطالعه خوش نظر عنوان میشود که
اندام فوقانی شده و این امر سبب اختالل در فعالیتهای روزمره زندگی و نیز کیفیت زندگی بیماران میشود میتوان انتظارداشت که با تأثیر
. به تبع آن فعالیتهای روزمره زندگی نیز بهبود یابد،معنادار درمان احتقانزدایی مختلط بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که تکنیکهای درمان احتقانزدایی مختلط میتواند به شکل مؤثری منجر به افزایش استقالل در فعالیتهای روزمره
.زندگی گردد
تشكر وقدر دانی
در پایان مراتب تشکر خود را از پ رسنل مرکز تحقیقا سرطان بیمارستان شهدای تجریش و مرکز فیزیوتراپی سید خندان که در اجرای این
.مطالعه همکاری و مساعد نمودند ابراز میداریم
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