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  اثر بخشی ماساژ درمانی بر لنف ادم مبتالیان به سرطان پستان عنوان: 

  فهیمه کاشانی نویسندگان:
  فهیمه کاشانی  مسئول: نویسنده

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-اداره پرستاري معاونت درمان   وابستگی سازمانی: 
  f_kashani@nm.mui.ac.ir ایمیل:   

 
% از 32لنف ادم یا ورم لنفاوي دست و بازو یکی از شایعترین و مهمترین عوارض درمان سرطان پستان است، :مقدمه

نفر که از سرطان  5بعد از جراحی به درجاتی از لنف ادم مبتال شوند و تقریبا از هر سال  5-3زنان ممکن است طی 
نفرمبتال به ادم لنفاوي می شود.این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی ماساژ درمانی بر لنف ادم  1پستان نجات می یابد 

 .مبتالیان به سرطان پستان انجام گردیده است
گیري تصادفی ساده در کلینیک شیمی ¬مه تجربی تک گروهه و با روش نمونهاین پژوهش به صورت نی:روش کار

ماه انجام گرفت . نمونه برابر جامعه بوده و شامل کلیه  3طی  1390درمانی بیمارستان سیدالشهداء اصفهان در سال 
ی زنان با ادم لنفاوي خفیف یکطرفه (درجه اول)در ناحیه دست که توسط پزشک متخصص درجه آن مشخص م

سی سی باشد و عضو درگیر داراي بافت  200گردد(ادم خفیف ادمی است که، اختالف حجمی بین دو دست کمتر از 
، همچنین بیماران  (خیلی نرم، بدون فیبروز و داراي ادم گوده گذار باشد وبا باال نگهداشتن عضو، میزان ادم کاهش یابد

بیماري که واجد شرایط پژوهش بودند تحت 12. در این مطالعه سال و عالقه مند به شرکت در مطالعه بودند 18باالي 
 .ماساژ درمانی قرار گرفتند و ازپرسشنامه اطالعات دموگرافیک و اندازه گیري محیطی و حجم سنجی استفاده گردید

یان نشان داري را در میانگین حجم و ا ندازه دور بازو قبل و بعد از مداخله در مبتال نتایج پژوهش اختالف معنی:نتایج
 .داد

نظر به اینکه ادم لنفاوي یک اختالل پیشرونده و مزمن و مادام العمر است، و اساس کنترل بیماري  :نتیجه گیري
لذا پرسنل درمانی باید با  ارتقاء دانش و عملکرد مددجو نسبت به پیشگیري از بروز عوارض استوار است،  هاي مزمن بر 

پیشرفت ادم پیشگیري نماید ضمناً این برنامه به عنوان یک مداخله غیر تهاجمی با  از بروز و اقدامات پیشگیري کننده 
داشتن قابلیت اجراء آسان ، اثربخش ،موثر،کم هزینه، جهت کاهش ادم لنفاوي اندام فوقانی در خط اول درمان قرار 

  . بگیرد 
  : ماساژ، لنف ادم ،سرطان پستان، ماستکتومیکلید واژه
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