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ABSTRACT

Background and Aim: The upper extremity lymphedema is the most common side effect of the
breast cancer treatment. The aim of the present study was assessment of the effect of the complex
decongestive therapy on the lymphedema volume in women with breast cancer therapy-related
lymphedema.
Materials and Methods: A total of 33 women with the lymphedema participated in the present study.
Data gathering instruments included the measurement of lymphedema volume via water
displacement. The intervention was performed in two phases: phase 1: for 2-3 weeks, and phase 2:
one month after phase 1. Therapeutic techniques in each phase included massage, compression
bandage, exercise, and the skin cares. Repeated measures was run for statistical analysis.
Results: The findings showed that complete decongestive therapy resulted in the reduction in
lymphedema volume (p<0/001).
Discussion: The current study showed that complete decongestive therapy is the effective treatment
for the reduction of the lymphedema volume in women with breast cancer treatment-related
lymphedema.
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حسینی و همکاران.............

بررسی تأثیر درمان احتقانزدایی مختلط بر میزان حجم ادم لنفاوی در زنان مبتال به ادم
لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان
مینو کالنتری ،1مرضیه حسینی* ،2شهپر حقیقت ،3لیال انگوتی اشناری ،4زهرا شفیعی ،5سید مهدی
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.4
.5
.6

طباطبائی6

دکترای تخصصی کاردرمانی ،عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان ،کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد کاردرمانی ،مسئول بخش کاردرمانی بیمارستان شهدای تجریش ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد کاردرمانی ،عضو گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
آمار زیستی ،عضو هیئت علمی گروه آمار دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
* دریافت مقاله 1394/07/29

بازنگری مقاله 1394/08/22

پذیرش مقاله * 1395/03/01

چکیده
زمینه و اهداف
یکی از عوارض درمان سرطان پستان ادم لنفاوی میباشد .هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تکنیک درمان احتقانزدایی مختلط بر میزان حجم ادم لنفاوی در زنان
مبتال به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان بوده است.
مواد و روشها
 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 مختلط طی دو
فاز قرار گرفتند .این تکنیکها شامل تخلیه دستی لنف ،بانداژ ،تمرین درمانی و مراقبتهای پوست و ناخن بود .بیماران در فاز اول به مدت  2-3هفته و  5روز در هفته
تحت درمان قرار گرفتند ،همچنین فاز دوم درمان نیز تا یک ماه بعد از خاتمه فاز اول ادامه داشت .در مطالعه حاضر هر بیمار سه مرتبه تحت ارزیابی قرار گرفت .برای
ارزیابی میزان حجم ادم لنفاوی از تانک حجمسنج استفاده شد .جهت آنالیز دادهها از آزمون آماری اندازهگیریهای تکرار شونده یک عاملی استفاده شد.
یافتهها
به دنبال درمان احتقانزدایی مختلط کاهش معناداری در میزان حجم ادم لنفاوی ( )P<0/001مشاهده شد.
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از درمان احتقانزدایی مختلط میتواند باعث کاهش حجم ادم لنفاوی در این گروه از بیماران گردد.
واژگان کلیدی
درمان احتقانزدایی مختلط؛ سرطان پستان؛ ادم لنفاوی

نویسنده مسئول :مرضیه حسینی ،کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران،
ایران
آدرس الکترونیکیmarziyehosseini@rocketmail.com :
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مقدمه و اهداف
ادم لنفاوی ،عارضه نسبتاً شایع و ناخوشایند بعد از برداشت غدد لنفاوی زیر بغل در سرطان پستان است ]1[.انجمن سرطان آمریکا تخمین
میزند که  10-15درصد از بیماران مبتال به سرطان پستان دچار ادم لنفاوی میشوند ]2[.ادم لنفاوی در واقع تشکیل مایع حاوی پروتئین
می باشد که در اثر کاهش ظرفیت سیستم لنفاوی در زیر پوست تجمع پیدا میکند و منجر به تورم و کاهش عملکرد آن عضو میشود]3 ،4[.
تشخیص مؤثر ادم لنفاوی توسط خود بیماران در معرض خطر ادم لنفاوی با آگاهی از عوامل خطر و راهکارهای جلوگیری از ادم لنفاوی و
معاینات روزمره باعث کاهش بروز ادم لنفاوی میشود ]5[.علیرغم درمانهای مختلفی که پیشنهاد شدهاند ،ادم لنفاوی هنوز به عنوان یک
بیماری غیرقابل درمان بهطور ایدهآل مطرح است که نیاز به یک درمان غیر جراحی دارد .از این رو تشخیص دقیق ادم لنفاوی با کمک
تاریخچه پزشکی و معاینات فیزیکی برای درمان مناسب ضروری است]6[.
ادم لنفاوی اندام فوقانی زندگی فرد را از لحاظ فیزیکی و روانشناختی تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به دانش موجود ،هیچ درمان قطعیی
برای ادم لنفاوی در حال حاضر در دسترس نمیباشد .بنابراین هدف درمان ،کاهش حجم افیزایش یافتیه تیا حید ممکین و حفیم انیدام در
کوچکترین سایز ممکن میباشد .این درمان مقدار مایع تجمع یافته در بافت را کاهش میدهد و بنابراین منجر به جلوگیری از ادم لنفیاوی
یا حذف عفونتها میشود]7[.
ادم لنفاوی اندام فوقانی در صورت عدم کنترل می تواند منجر به عوارض جانبی زیادی نظیر افیزایش حجیم انیدام ،احتمیال بیروز عفونیت،
عوارض روانشناختی ،کاهش سطح ایمنی موضعی در سمت مبتال ،محدودیت در حرکت ،کاهش اعتماد به نفس ،مشکالت جدی اجتمیاعی
و هیجانی و حتی تغییر در پوست شود و در نهایت باعث ایجاد مشکل در فعالیتهای روزمره زندگی میگردد]2[.
هدف در مدیریت ادم لنفاوی پیشگیری از پیشرفت بیماری و کاهش ادم بازو ،پیشگیری ازعفونتها ،بهبود حرکت و توانایی انجام فعالییت-
های روزمره فرد است.
یکی از مداخالت درمانی که امروزه در توانبخشی ادم لنفاوی مورد توجه قرار گرفته است ،درمان احتقانزدایی مخیتلط ( 1)CDTاسیت]7[.
CDTشامل دو فاز اولیه یا حاد 2و فاز ثانویه یا نگهدارنده 3است .هدف در فاز اول ،دستیابی به حداکثر کاهش حجیم عضیو و در فیاز دوم
حفم کاهش بهدست آمده در فاز اول برای حداکثر زمان ممکن است]8[.
فاز اول  CDTشامل ماساژ تخلیه دستی )MLD( 4جهت تسهیل تخلیه مایع لنفی ،درمان فشاری با بانداژ غیراالستیک چهار الیه جهیت
کاهش حجم ،ورزش ،5مراقبت از پوست جهت پیشگیری از عفونت است .فاز دوم شامل تثبیت حجم ادم لنفاوی بیا بانیداژ مینظم در طیول
شب توسط بیمار و آستین یا جوراب فشاری االستیک روزانه و ماساژ تخلیه لنف توسط خود بیمار ،ورزش و ارائه توصییههیای عملیی نظییر
کنترل وزن و مراقبت از پوست است]9[.
ساندرا گادالوپ در سال  2005در تگزاس در تحقیقی با عنوان توانبخشی ادم لنفاوی بعد از سرطان سینه10 ،زن اسپانیائی و پرتغیالی مبیتال
به ادم لنفاوی ثانویه یک طرفه اندام فوقانی ناشی از درمان جراحی برداشت غدد لنفاوی و یا رادیوتراپی را به مدت  2هفته تحیت پروتکیل
درمانی احتقانزدایی مختلط ( )CDTشامل :ماساژ دستی تخلیه لنف ( ،)MLDبانداژ فشاری ،ورزش و مراقبت پوسیتی قیرار داد .محییط
اندام در  7نقطه با متر ،قدرت عضالت فلکسور و ابداکتور شانه با ارزیابی عضیالنی دسیتی ( )MMTو دامنیه حرکتیی مفاصیل شیانه بیا
گونیامتری اندازهگیری شد .نتایج نشان داد بیماران به دنبال این درمان ،کیاهش ادم ،افیزایش قیدرت عضیالنی و دامنیه حرکتیی مفاصیل
][10
داشتند.
سرطان و درمان آن میتواند تاثیرات به سزایی بر توانایی فرد در انجام فعالیتهای روزانه از قبیل :خوردن ،آشامیدن ،تحرک و کیفیت زندگی
داشته و باعث ایجاد اختالل در آنها گردد .برنامههای توانبخشی به منظور افزایش کارآیی فیزیکی ایین بیمیاران و ارتقیاو توانیایی فیردی و
استقالل آنها انجام می شود تا به بیمار در تطبیق با شرایط موجود کمک کند .از این رو امروزه توانبخشی بخیش مهمیی از برنامیه درمیانی
بیماران مبتال به سرطان میباشد .از آنجایی که اکثریت مطالعات انجام شده در این زمینه تنها به اجرای فاز اول  CDTپرداختیه و در چنید
مورد از مطالعاتی که فاز دوم را نیز اجرا کرده بودند بازه زمانی این فاز نسبتاَ کوتاه بود .از این رو تحقییق حاضیر هیر دو فیاز  CDTرا اجیرا
نموده و فاز دوم را نیز به مدت بیشتری ادامه داده است.
1

Complete Decongestive Therapy
Intensive phase
3
Maintenance phase
4
)Manual Lymphatic Drainage(MLD
5
Exercise
2
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مواد و روش ها
حجم نمونه برای مطالعه حاضر  32نفر بود که با در نظر گرفتن ریزش احتمالی ،تعداد  42بیمار را تحت ارزیابی و مداخله قرار دادیم که در
طول اجرای مداخله  9نفر از بیماران به دالیل مختلف از مطالعه خارج شدند و تعداد  33بیمار باقی مانده و مداخله را به پایان رساندند .این
افراد از بین بیماران بخش مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان تجریش و مرکز فیزیوتراپی سیدخندان ایران (تهران) به صورت غیرتصادفی
انتخاب شدند .همه بیماران قبل از درمان فرم رضایتنامه را امضا نمودند .در مطالعه حاضر زمانی که از بیماری میگذشت مهم نبود ،ولی
این نکته مورد توجه بود که بیماران دورههای درمان جراحی ،پرتودرمانی و شیمیدرمانی خود را پشت سر گذاشته باشند و حداقل  3ماه از
آن گذشته باشد.
نوع مطالعه در تحقیق حاضر شبهتجربی تک گروهی از نوع مداخلهای (قبل و بعد) و به صورت اندازهگیریهای مکرر (قبل ،بعد از فاز اول و
یک ماه بعد از فاز اول (به عبارتی فاز دوم )) بود که تأثیر انجام برنامه توانبخشی  CDTرا بر میزان حجم ادم لنفاوی در زنان مبتال به ادم
لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان مورد بررسی قرار داد.
معیارهای ورود به مطالعه حاضر بهبود زخمهای ناشی از جراحی ،حجم ادم لنفاوی حداقل  200سی سی و عدم ابتال به بیماريهاي قلبیی
شدید ،افسردگی ،ادم لنفاوی یکطرفه ،بیماری ارتوپدی در اندام فوقانی و معیارهای خیروج شیامل عیود مجیدد بیمیاری ،متاسیتاز و بیروز
ترومبوز ،زخم ،عفونت فعال ،شکستگی یا ضایعات جلدی در تنه و دست مبتال در طول مطالعه بود که مانع انجام ماساژ یا بانداژ میشد.
همه بیماران تحت درمان احتقانزدایی مختلط قرار گرفتند که ترکیبی از تخلیه دستی لنف ،درمان فشاری (شامل استفاده از بانداژ چندالییه
در فاز اول و آستین االستیک کمکش در فاز دوم) ،ورزش و مراقبتهای پوست و ناخن بود .طبق رفرنس مدیریت ادم لنفاوی زوتیر میدت
زمان اقدامات درمانی در این روش با در نظر گرفتن شدت ادم لنفاوی بین  2تا  6هفته قابل اجرا اسیت ] [11کیه مطالعیه حاضیر بیرای ادم
متوسط  2هفته در فاز اول و  4هفته در فاز دوم و برای ادم شدید  3هفته در فاز اول و  4هفته در فاز دوم را در نظر گرفت.
در جلسه آخر فاز اول درمان ،یک آستین االستیک به منظور حفم کاهش حجم به دست آمده تجویز شد .همچنین آموزشهیایی در زمینیه
تکنیکهای ماساژ ،تمرینات ورزشی برای کار در منزل و توصیههایی در مورد مراقبتهای پوستی به بیماران ارائه گردید و از آنهیا خواسیته
شد که عالوه بر انجام ماساژ و تمرینات ورزشی آموزش داده شده در طول فاز دوم از این آستین االستیک استفاده نموده و یک ماه بعد (بیه
بیان دیگر در پایان فاز دوم درمان) برای اندازهگیری و ارزیابی مجدد به محل اجرای مطالعه مراجعه نمایند .شایان ذکیر اسیت کیه در طیی
فازهای درمانی بیماران درمان توانبخشی دیگری را دریافت ننمودند .در مطالعه حاضر ،مداخله درمانی توسط محقق انجام شد.

ارزیابی میزان حجم ادم لنفاوی:
برای اندازهگیری میزان حجم ادم از تانک حجمسنج استفاده شد و برای محاسبه میزان حجم ادم لنفیاوی ،تفاضیل مییزان آب خیارج شیده
دست سالم و مبتال در محیط تانک حجم سنج ضرب شد 13[.و ]12
این ارزیابی برای هر بیمار سه مرتبه در طول مطالعه (قبل از مداخله ،بعد از فاز اول ،بعد از فاز دوم) انجام شد .جهت آنالیز دادهها از آزمیون
آماری اندازهگیریهای تکرار شونده یک عاملی ( )repeated measureاستفاده شد.
یافتهها
میانگین سنی بیماران در مطالعه حاضر  53/94و انحراف معیار  13/59بود .جدول  1اطالعیات مربیوب بیه سیایر مشخصیات دموگرافییک
بیماران را نشان میدهد.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار ویژگیهای دموگرافیک بیماران مبتال به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان
متغیر
سن (سال)

53/94

13/59

26

82

قد(سانتیمتر)

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

188

میانگین
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حداقل
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همانگونه که مشاهده میشود جدول  2بهبود معنادار آماری را بر میزان حجم ادم لنفاوی بهدنبال انجام تکنیکهای  CDTنشان میدهد.
جدول  :2مقایسه میانگین حجم ادم لنفاوی بیماران در سه دوره ارزیابی (قبل ،بعد از فاز اول و دوم درمان)
P-VALUE
انحراف معیار
میانگین
زمان
متغیر
حجم ادم لنفاوی

قبل از مداخله

742/07

587/22

بعد از فاز اول

485/79

417/09

بعد از فاز دوم

385/14

338/04

P<0/001

همانگونه که جدول  2نشان میدهد میانگین حجم ادم لنفاوی قبل از مداخله  742/07بوده که این مقدار بعد از فاز اول و دوم درمان به ترتیب به
 485/79و  385/14کاهش یافته است.

نمودار  :1نمودار روند تغییرات میانگین حجم ادم لنفاوی قبل از مداخله ،بعد ازفاز اول و دوم درمان در بیماران مبتال به ادم لنفاوی
ناشی از درمان سرطان پستان

بحث
بروز ادم لنفاوی در بیماران بعد از سرطان پستان در بعضی موارد حتی ناراحتکنندهتر از برداشت پستان است .چون ادم لنفاوی با از دست دادن
عملکرد بازو منجر به تأثیرات منفی بر جنبههای مختلف زندگی روزانه میشود و به علت مزمن و دائمی بودن و تغییر شرایط بیماران بر کیفیت
زندگی اشخاص اثر میگذارد .اغلب بیماران سعی میکنند عضو مبتال به ادم لنفاوی را از نظرها پنهان نمایند .ادم لنفاوی میتواند نگرش بیمار را
نسبت به خود تغییر دهد و در فعالیتهای روزانه حتی طرز لباس پوشیدن بیمار تأثیر بگذارد .از این رو الزم است هر چه زودتر درمان شده و
تحت کنترل در آید[14].
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تکنیکهای درمان احتقانزدایی مختلط شامل تخلیه دستی لنف ،بانداژ چندالیه ،ورزش و مراقبتهای پوستی و
ناخن موجب کاهش معنادار در میزان حجم ادم لنفاوی میشود.
طبق جدول  2میانگین بیماران قبل از مداخله  742/07بوده است که میانگین این گزینه بعد از فاز اول به  485/79و بعد از فاز دوم به 385/14
کاهش یافته است.
نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات ذیل هم راستا میباشد:
از جمله این مطالعات میتوان به مطالعه هامنر در سال  2006در آمریکا اشاره کرد که نتایج آن نشان میدهد بعد از درمان احتقانزدایی مختلط
متوسط حجم اولیه ادم قبل از درمان ادم لنفاوی از  709میلیلیتر به  473میلیلیتر کاهش معناداری یافته است]15[.
طی پژوهش انجام شده توسط یاماموتو و همکاران در سال  2007بر روی  27زن ژاپنی مبتال به ادم لنفاوی اندام فوقانی مشخص شد که انجام
درمان احتقانزدایی مختلط بهطور متوسط  58/9درصد سبب کاهش حجم ادم لنفاوی دست میشود]16[.
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در مطالعه  Dibakو همکاران در سال  ،2005میانگین حجم ادم لنفاوی افرادی که ادم لنفاوی متوسط داشتند  600/23بود که پس از درمان به
 299/13میلی لیتر کاهش پیدا کرد .در این مطالعه محیط اندام در تمام نقاب ارزیابی شده نیز به شکل قابل توجهی کاهش داشته است و از لحاظ
آماری تفاوت معناداری در محیط اندام پس از درمان در مقایسه با قبل از درمان دیده شد که نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج به دست آمده از
مطالعه حاضر مطابقت دارد]17[.
اندرسون و همکاران در یک کارآزمایی بالینی بر روی بیماران مبتال به ادم لنفاوی تحت درمان احتقانزدایی مختلط دریافتند که درمان یاد شده
منجر به کاهش حجم ادم به میزان  60درصد شده است]18[.
در مطالعه  Kaulو همکاران در سال  ،2007در گروهی از بیماران که تکنیکهای درمان احتقانزدایی مختلط را دریافت کردند ،متوسط حجم
ادم لنفاوی در ابتدای درمان  328میلیلیتر بود که در جلسه آخر  223میلیلیتر بهبودی را نشان داد]19[.
همچنین ویلیامز و همکارانش نیز در مطالعه نیمهتجربی نشان دادند که ماساژ  SLDکه یکی از اجزای درمان احتقانزدایی مختلط است بهطور
متوسط موجب کاهش حجم ادم دست به میزان  30درصد میشود [20[.نتایج مطالعه سوزبا آ .و همکارانش نیز نشان داد در گروه درمان CDT
به همراه پمپ فشاری نسبت به درمان  CDTمیزان حجم اندام و تونومتری کاهش و میزان دامنه حرکتی افزایش بیشتری یافته است[21].
 Stephane Vignesو همکاران در سال  2006مطالعهای را بر روی بیماران مبتال به ادم لنفاوی ثانویه اندام فوقانی ناشی از جراحیهای
سرطان پستان انجام دادند .نتایج حاصل از درمان شامل کاهش حجم اندام پس از فاز اول درمان بود ،البته در فاز پیگیری در  52درصد بیماران
حجم اندام  10درصد بیش از حجم اندام آنها در آخرین جلسه فاز اول شده بود که این مسئله خود مؤید این مطالب میباشد که استفاده از
آستینهای االستیک و بانداژهای کمکش به منظور حفم حجم کاهش یافته اندام ضروری است[22].
از مشکالت و محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1عدم آگاهی و اطالع برخی متخصصین از وجود مراکزی که از طریق این تکنیک درمانی خاص و مؤثر به درمان ادم لنفاوی میپردازند و
بنابراین کمبود ارجاع اینگونه بیماران به مراکز توانبخشی
 .2زمانبر بودن درمان احتقانزدایی مختلط و عدم پیگیری مناسب نمونهها و ریزش در نمونهها
 .3محدودیت زمانی انجام پژوهش و در نتیجه زمان پیگیری کمتر به علت امکان از دست دادن نمونهها
 .4پرهزینه بودن درمان احتقانزدایی مختلط
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تکنیکهای درمان احتقانزدایی مختلط میتواند به شکل مؤثری منجر به کاهش حجم ادم لنفاوی گردد.
سرطان پستان مشکلی مهم و پا برجا در بهداشت عمومی بوده و یکی از شایعترین بدخیمیها در زنان ایرانی قلمداد میشود .بیماران ایرانی
مبتال به سرطان پستان نسبت به همتایان غربی خود جوانتر هستند ،اما متأسفانه عدم آگاهی زنان نه تنها در مورد نقش پیشگیریکننده از
عوامل ابتال به سرطان پستان و انجام معاینات دورهای بلکه در عوارض ناشی از درمان آن از جمله ادم لنفاوی و مراجعه دیر هنگام به مراکز
درمانی سبب شده اقدامات درمانی همانند  CDTبسیار زمانبر و پرهزینه شود .از این رو مطالعه حاضر میتواند هم توسط محققان و هم دست-
اندرکاران برنامههای بهداشت عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بر اساس پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کاردرمانی نویسنده مسئول میباشد که با مساعدت دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا شده است .بدینوسیله از پرسنل مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش و مرکز فیزیوتراپی
سیدخندان که در اجرای مطالعه حاضر همکاری و مساعدت نمودند ،قدردانی میگردد.
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