
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


236 
 
 

 

 

 

 

 
P4-24 

  عوامل موثر بر پاسخ به درمان احتقان زدایی کامل در لنف ادم پس از سرطان پستان
 3، مهناز حیدري2، مریم احمد پور1ماندانا ابراهیمی

  یار مرکز تحقیقات سرطان پستان، کلینیک لنف ادم پژوهشکده سرطان پستانلنفوتراپیست، استاد1
  کارشناس لنف ادم پژوهشکده سرطان پستان2
  کارشناس لنف ادم پژوهشکده سرطان پستان 3

  ebrahimiman@yahoo.comنویسنده مسئول: ماندانا ابراهیمی، 
 

درصد مبتالیان به سرطان پستان پس از برداشت غدد لنفـاوي زیربغـل    30اساس مطالعات انجام شده بیش از :لنف ادم عارضه شناخته شده درمان پس از سرطان است. بر مقدمه
ان موفقیـت آن دربیمـاران مختلـف    و پرتودرمانی ناحیه دچار لنف ادم می شوند. در حال حاضر موثرترین درمان این عارضه، درمان احتقان زدایی کامل می باشد که تاثیر و میز

  م انجام شد.  ت. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر پاسخ به درمان احتقان زدایی کامل در بیماران مبتال به لنف ادم پس از سرطان پستان لنف ادمتفاوت اس
ه کلینیک لنف ادم پژوهشکده سـرطان پسـتان   ب 91تا شهریور  89: بیماران مبتال به سرطان پستان که با عارضه لنف ادم اندام فوقانی پس از درمان از اردیبهشت ها مواد و روش

مـدت زمـان بـروز عارضـه تـا      مراجعه کرده بودند، از نظر عوامل موثر بر پاسخ به درمان بررسی شدند.مشخصات دموگرافیک، مشخصات بالینی مربوط به بیماري و درمـان آن،  
بیماران برداشت غدد لنفاوي زیربغل انجام شده بود. بیمارانی که اختالف حجـم انـدام درگیـر     زمان مراجعه و حجم لنف ادم قبل و پس از درمان بررسی و ثبت شدند. در تمامی

  بود از مطالعه حذف شدند.   cc200نسبت به اندام کنترلکمتر از 
)، میانگین حجـم انـدام درگیـر قبـل و     ±5/7ز (رو 14بود. میانگین جلسات درمانی  25/1با انحراف معیار  8/54میانگین سن بیماران . بیمار بررسی شدند 225در مجموع نتایج: 

). میـانگین کـاهش حجـم انـدام مبـتال بـه لنـف ادم         >p 001/0میلی لیتر بود که کاهش حجم معنی داري داشـت (  7/534 ±7/375و   4/1104±5/718پس از درمان به ترتیب   
و  p= 02/0رمان و سایز توده با پاسخ به درمان ارتباط معنـی داري مشـاهده مـی شـود(به ترتیـب     بود. بررسی نتایج نشان داد که بین مدت شروع لنف ادم تا شروع د 6/49 7/17±

03/0 =p.(  
د کـه  دو عامل موثر بر درمان موفق لنف ادم در این مطالعه مدت زمان ابتال بـه لنـف ادم و سـایز تـوده سـرطانی بودنـد. بـر ایـن اسـاس بـه نظـر مـی رسـ             گیري:  بحث و نتیجه

  ان پستان و عارضه لنف ادم در بهبود این عارضه نقش اساسی دارد.تشخیص زودرس سرط
 .سرطان پستان، لنف ادم، درماناحتقان زدایی کامل هاي کلیدي:واژه
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