
 

 

  Lymphedema (2)تی در جراحی پی

Stage های مختلفLymphedema  5به Stage شود. تقسیم می 

کنیم در ایی را از روی پوست مشاهده نمی Swellingزمانی که هیچ تورم و  Latency Stageـ  1ی مرحله

ی سالمتی شود و نشان دهنده Swellingواقع اختالل ایجاد شده ولی به قدری نیست که منجر به ایجاد 

 سیستم لنفاوی نیست. 

گویند در این هم می Subclinical Stageیا  Pre Stageیا  Stage 0یا  Lymph angiopathy ـ 2ی همرحل

سفتی و تون وضعیت نرمال دارد  Consistencyیابد اما بافت از نظر کاهش می Transport Caponsمرحله 

جا ورم کند در ایننشیند پاهایش ورم میممکن است بیمار گزارش کند زمانی که طوالنی روی صندلی می

دما که فرد در وضعیتی است که لنف اِشود یعنی اینتورم خوب می Elevationدما است. با منظور لنف اِ

Reversible تواند تخلیه شود و بافت نیز آسیب ندیده است.است و آسیب جدی نیست، لنف ادما می  

Stage 1 دم نرم کنیم به اصطالح اِدم را مشاهده میجا اِپذیر است در اینبرگشت(Pitting)  یعنی اگر انگشتان

شود و به حالت عادی میماند و بعد یواش یواش پر توز فرو ببریم جای انگشتان باقی میدمای اِرا در ناحیه

 شود. تورم کم می Elevationهیچ تغییر بافت ایجاد نشده و با  گردد،برمی

بینیم به جز در موارد خاص مثالً چندین ساعت دم نمیمعموالً اِ Stage 0در  Stage 1 و  Stage 0فرق بین 

تورم  Stage 1بیمار اندامش را پایین گذاشته و گردش خون وریدی در قسمت پایین تجمع پیدا کرده در 

 ادما وجود دارد(. Piting)معموالً تورم  شودتورم تخلیه می Elevationاما با شود. مشاهده می

Stage 2  فرد دچارLymph astatic Fibroses  وHardening دم از نوعشود و اِها میبافت Piting  نیست. حجم

مثبت است پوست و بافت روی  Stemmer Signپروتئینی زیاد است.  محتوایمایع لنف کم است و بیشتر 

به صورت شود این مرحله می Infectionگار آن ناحیه تپل شده و مکرر فرد دچار شود. انانگشتان متورم می

 ناپذیر است. خود برگشتخودبه



 

 

Lymphostatic Elephantiasis Stage 3  و یاد شده یعنی بافت و اندام بسیار حجیم و بزرگ شدهTexture 

 بافت تغییر کرده است.

دهد، گودی ی اِدماتوز را فشار میاحیهن شستدهد. با انگشت را نشان می Lymphedemaـ تصویر سمت چپ 

 ر پوست زیاد شده است. شود یعنی حجم پروندین در زیشود بعد یواش یواش پر میدر پوست ایجاد می

کند، انگشت دهد. پوست روی انگشت سوم را جمع میمثبت را نشان می Stemmer signسمت راست تصویر ـ 

 و برجسته و پر شده و حالت پوستی نیست.  تابعیپای راست پوستش حالت 

ای که دچار لنف اِدما شده حجم آن ناحیه Stageدر این  Lymphostatic Elephantage Stage 3های ویژگی

داریم یعنی بافت دچار  Lymphostatic fibrosisافتد. یابد و تغییرات بافتی نسبی شدیدی اتفاق میافزایش می

Firmness ها شود که به آنهایی مثل تاول در پوست ایجاد میها و جوششود. یکسری گرهمی و سفتی

Papiloma راوشها به بیرون تو آن مایع لنفاوی از داخل این کیست مثل حالت کیست هستند گویند،می 

در بافتی که لنف اِدما دارد ممکن  Fistulaبه نام  های بزرگی در پوست ایجاد شودکنند. ممکن است سوراخمی

قدر فیبروز ی موانع آنته یا نداشته باشیم. یعناِدما داش Pitingممکن است  Stage 3در  .است زخم ایجاد شود

 حد فاصلشوند در تصویر های پوستی خیلی عمیق میشود، چینزیاد شده با فشار دادن گودی ایجاد نمی

ساق و پا پوست روی هم افتاده و مرز بین ساق و پا را اگر بخواهیم ببینیم باید دست را در چین پوستی فرو 

خیلی عمیق  Ankleو  Wrist Dorsomروی سطح  Skinfoldنار بزنیم معموالً بزرگی را ک Skinfoldببریم و 

خیلی بارز است و سلوالیتیس هم وجود دارد، منظور ناهمواری بافت چربی نیست.  Stemmer Signشود و می

شود و ممکن است شود و منجر به زخم میمی Infectionیعنی سلول دچار التهاب و  Cellulitisدر لنف اِدما 

آمیز است و تکرار انجام شود تا مقدار زیادی موفقیت CDTنشود در این مرحله اگر درمان  Repairبه راحتی 

را برای فرد اجرا کنیم ممکن است اندام  CDTفاز  Intensiveی درمان اهمیت زیادی دارد. بارها باید مرحله

مرحله بافت به خیلی اهمیت دارد. در این  به حالت نرمال و نزدیک به نرمال برگردد اما تداوم و تکرار درمان

 رود. سمت فیبروز شدن می



 

 

پیدا کند. افزایش درصد  20کنند اگر حجم اندام کمتر از گرید بندی میـ لنف اِدما را برحسب حجم اندام هم

است و اگر بیش  Moderate درصد لنز ایست یابد به شدت 40تا  20است. اگر بین  Minimalشدت لنف اِدما 

 است.  Severeدرصد افزایش در حجم اندام ببینیم شدت لنف اِدما  40ز ا

ت نزدیک شود اگر پوستواند در پوست فیبروز ایجاد کند یعنی پوست فیبرز شده و شکننده میرادیوتراپی می

به یک مفصل خاص باشد با حرکت مفصل دچار زخم و شکنندگی در پوستی که تحت پرتو درمانی قرار گرفته 

ی توراکس زخم شود پوست روی ناحیهداشته وقتی پرتودرمانی می Cancer Brestمثالً خانمی که شود، 

در شانه ندهد یعنی  Romگیرد خیلی که این زخم و درد زیاد اذیتش نکند یاد میشود و به خاطر اینمی

Elevation ، Flexion  وAbduction کند و یواش یواش به سمت را زیاد کامل نمیLimitation رود و به می

سال بعد از  تواند بالفاصله بعد از پرتودرماین تا چندرود که میمی Paralysisو  Paresthesia  ،Paresisسمت 

پشت این اِدم است. پرتودرمانی وجود داشته باشد. اگر شک کنیم که اِدمی که وجود دارد علت بدخیمی 

به آنکولوژیست بعدی  Folioتوان زودتر مشکوک شد که مریض را برای یکسری از عالئم وجود دارد که می

ی و درد در ناحیه Fast Progression , Sudden Onsetبفرستیم. اگر اِدم خیلی ناگهانی و سریع اتفاق بیفتد 

زخم، روی پوست  لنف فودهای برجسته و بزرگ، ، Numness، مور مور، حسیاِدم، احساس فلجی، گرگز و بی

هنگام حرکت  Painهای مویرگی و سیاهرگی در آن ناحیه دیدیم و شبکه (Varicose)ی عروق واریسی ناحیه

 وجود دارد.   Swellingی این است که احتماالً علت بدخیم به دنبال این اپین نشان دهنده مفصل مجاور

داشتند و جراحی  Cancer Breastهایی که وجود دارد. خانم Obesityـ ارتباط خیلی زیادی بین لنف اِدما و 

 Obeseو  Category  ،Over Weightها جز آن BMIدرصد آن افرادی که چاقی داشتند و  60تا  40کردند 

شگاه این تحقیقی بود که در دان گرفته بیشتر از افرادی که وزن نرمال داشتند به لنف اِدما مبتال شدندقرار می

آن افرادی که چاق هستند بیشتر از افراد الغر مستعد ابتال  Canserانجام شد که حتی بعد از  کلمبیا ورییسم

 به لنف اِدما هستند. 



 

 

را برداشتند یا وضعیتی است که در افرادی که غدد لنفاوی زیر بغل  Axillary web Syndrome (AWS) ـ

را برداشتند  Sentinelنود لنف برداری قرار گرفته مثالً رفته و یا حتی تحت نمونهقرار گ Dissectionغدد تحت 

ای از بافت همبند ر این افراد شبکهشده د Obstructionدچار  Canserیا لنف نروما دچار تروما شده یا به دلیل 

شود هم کشیده می شستشود که از زیر بغل مثل یک باندل سفت و سخت و تا پروگزیمال انگشت ایجاد می

ی ریز و الغری دارند کند و حتی در افرادی که جثهحرکت می Forearm , Antecubitalی و در قدام ناحیه

این شبکه کشیده شود. در واقع انگار یک قسمتی از بافت  Chestی که از سمت پروگزیمال تا روی ناحیه

کامالً این طناب قابل  کندمی Full Abductionهمبندی زیر پوست مثل یک طناب شده وقتی فرد دست را 

 لمس و دیدن است. )در افراد الغر(

 Cording  ،Mondor's Disease  ،Lymphaticگویند می Axillaryی های دیگری هم به این شبکهاسمـ 

Carding  ،Subcutaneous Fibrous Banding  ،Fiddle – String Phenomena  ،Lymph Vessel Fibrous، 

Lymphangia Fibrosis Occlusive  و یاLymph Thrombosis دهد که یک طناب از شان میها نی اینهمه

شود. تمام می شستانگشت  شود یا در پروگزیمالتمام می Wristقسمت آگزیال تا نرسیده به دست در قسمت 

ی ی حرکتدهد که فرد دامنهشود و اجازه نمییک طنابی که احتماالً عروق لنفاوی فیبروز شده هست، ایجاد می

Allocation   را در شانه وext  را در آرنج وWrist ی حرکتی ترانک هم کامل کند و حتی ممکن است دامنه

 Sentinel  ،biopsyی لنفاوی مشکوک است از گره Cancer Breastبا محدودیت مواجهه شود. وقتی فرد به 

نود  Sentinelدارند. طبق مطالعات دیدن افرادی که هم برمیی لنف نودها را کنند اگر سرطانی بود بقیهمی

شود حتمالش کمتر می Dissectی غدد لنفاوی آن ناحیه شود نسبت به افرادی که همهآن ما برداشته می

 Tightnessنرم اشتباه گرفت. خیلی از افراد هستند که بافت  Tightnessرا نباید با  Awsشوند.  Awsاست دچار 

 شود. مشاهده نمی Cordشود اما این کم می Full Elevate / flx / abdی حرکتی بافت نرم دارند و دامنه



 

 

کشیده شده، زو و با  Ante Culotalی هایی که در امتداد ساعد در ناحیهها و طناب Cordـ در تصویر پایین 

شود، قدام دست میکشیده راد حتی به تنه هم هست محل اتصال از زیر بغل در بعضی از اف Awsها همان این

 کند. اتصال پیدا می شستانگشت  baceو به  Forearm، قدام Ante Culotalداخل بازو، قدام 

 دهیم:انجام می Awsهایی که برای درمان ـ

گذاریم و در دو می Cordمان را در دو طرف قسمتی از دو دست mRTهای مثل تکنیک Skin Tractionـ 1

ه شود. در واقع قابلیت افزایش کشیم خیلی از اوقات باید بافت پارجهت مخالف دستمان را روی پوست می

را  پامپیها را پاره کنیم. گاهی اوقات حین استرچ یک Cordطول را ندارد. فقط تالش بر این است این 

 هاست.Cordشنویم که نامش از پاره شدن می

شود احساس می Cordای که آن ناحیه Bending of the Pastoral region (Cord Bending Technique)ـ 2

، ایکنیم و دستمان را زیر قلهکنیم و یک حالت کمان ایجاد میاش قالب میرا در یک ناحیه شستانگشت  دو

 رچ یا پاره کنیم. را است Cordکنیم تا این و از همدیگر دور می بریم.ایجاد کردیم فرو می که

گوییم کف دست را روی است به بیمار می Aws  ،Self Stretchingـ یک درمان خیلی مفید برای بیماران 

انجام  Abduction تواندتا جایی که می را ، گردن و تنهکند External Rotاندام فوقانی را  د،دیوار قرار بده

بازو و ساعد ایجاد  Fore armی آگزیال، تا یک استرچی از ناحیهدهد. تنه و گردن را به سمت مقابل بچرخان 

 ها اتصالشان از هم جدا شود. Cordشود تا این 

است، بهتر است از  Skin Tractionکنیم استفاده می Awsکه برای درمان  Manualترین تکنیک ـ مهم

بگذاریم بعد یواش یواش به  Wristی قدام وی ناحیههای دیستال شروع کنیم یعنی فوکوسمان را رقسمت

 های پروگزیمال. قسمت



 

 

خیلی  راگر بیماکنیم. را ابراکت و اکستند می خواهیم درمان و استرچ را ایجاد کنیم معموالً شانهوقتی که می

کنیم دیستال را درمان میکنیم. قسمت محدودیت حرکتی دارد از ابداکشن و اکستندشن خیلی کم شروع می

 کنیم. ی ابداکشن و اکستنشن شانه را بیشتر کند و یواش یواش به سمت پروگزیمال حرکت میو سپس دامنه

شستمان را به های است. انگشت Cord Bendingدهیم  که انجام می Awsهای دیگر برای ـ یکی از درمان

کنیم تا زمانی که بیمار احساس تنشن نکند. گذاریم و یک کمان ایجاد میمی Cordصورت عمود در تست 

کنیم. حین انجام این تکنیک ممکن است احساس ی پکتورال استفاده میاوقات این تکنیک را در ناحیهخیلی 

ی حرکتی بیمار را را هم بشنویم که هیچ ضرری ندارد و دامنه پامپیایجاد شده و  Cordکنیم یک پارگی در 

 کند. بهتر می

 ر بیشتر فازهای لنف اِدما گذاشته شده است.به منظور تکرا 14اسالید  ـ

های سرطانی را از تواند سلولیر مثبتی دارد که میدارند تأث Cancer Breastـ پرتودرمانی برای بیمارانی که 

کند ی برخورد میی بازویهای شبکه Nerve rootشان را کم کند. وقتی اشعه به اعصاب و بین ببرد و فعالیت

ها وقتی Nerve rootکند. ایجاد می Brachial Plexopathyتواند این اعصاب دچار آسیب شوند و اختالل می

ی بازویی و اگزیالی تشکیل شبکه Supraclavicularی گیرند در ناحیهگردنی منشأ می Spinal Cordکه از 

ها Nerve rootگیرد باعث آسیب تحت پرتودرمانی قرار می Breastافت دهند وقتی غدد لنفاوی زیر بغل و بمی

آرنج شده و وتقی که  flxها و و بعد از پرتودرمانی فرد احساس کرختی یا ضعف در حرکت انگشتشود می

EMG  وNCV ر به خاط تواندشود یک نوروپاتی اتفاق افتاده که این نوروپاتی میدهند مشاهده میانجام می

Plexopathy  ًباشد که متعاقباRadiation  .تراپی اتفاق افتاده است 

نوروپاتی، تواند منجر به ایجاد آرود، میها فشار میNerve rootشود روی ـ لنف اِدما و تورمی که ایجاد می

تند قرار گرف Cancer Breastشود. افرادی که تست جراحی و رادیوتراپی برای  Paresisو  Paresthesiaفلجی، 

 دانیم کهها برداشته شده و میولی تعدادی از غدد لنفاوی اینها ممکن است اصالً دچار لنف اِدما نشوند. این

Insufficiency  که در آن ای هستند. به محض اینها در فاز نهفتهمواجه است و اینمشکل سیتم لنفاوی با



 

 

، برعکس ند یاود ـ از مفصل زیاد استفاده کشد میناحیه اتفاقاتی بیفتد مثالً ضربه بخرد ـ استرس زیادی وار

 کنند. ؟؟؟؟ کامل نداشته باشد شروع لنف اِدما را مستعد می

ی مثل اشعه Lymphographyاین باال نیست.  Reliabilityشود تصویربرداری کرد اما سیستم لنفاوی می ـ از

X نیم. اما در بیها مسیرهای لنفاوی را میکنند که به جای تصویر استخوانتابانند و عکسی تهیه میبه فرد می

 تشخیص کاربردی نیست. 

ای دچار تورم غدد لنفاوی دهد. اگر ناحیهبهتری را ارائه می ینتیجه Lymphographyسونوگرافی به نسبت به 

ای در عروق لنفاوی تزریق می Contrastی ماده Lymphoscintigraphyباشد در سونوگرافی معلوم است. 

 در عروق لنفاوی قابل مشاهده شود.  Contrastدهد که در آن مسیر حرکت ماده میشود. تصویری به ما 

mRI ها ی اینتوانند از عروق لنفاوی بگیرند که همهو تصویر فلوئورسنت را هم میReliability  وValid 

 نیست که چرا لنف اِدما ایجاد شده است. 

که این  شودشوند ثبت میـ تصاویری هست که با همین ابزاری که در شناسایی سیستم لنفاوی استفاده می

کنید خیلی جزئیات را نشان طور که مشاهده میاست که همین mRIیا  Lymphographyتصاویر حاصل 

 دهد. نمی

تاکنون هیچ درمانی برای لنف اِدما وجود نداشته هدف از درمان این  Complete Decongestive Therapyـ 

خواهیم لنف اِدما را از انگار می ست که تورم کم شود و تورم کاهش یافته به همان حالت حفظ شود. در واقعا

Stage 3  به  1یا  2یاStage Latency  .برگردانیم 

 شود. توضیح داده می Breast Surgeryی خودتان مطالعه کنید و در جلسه 20ـ اسالید 

 ماساژ به هیچ. در صورتی که کنند ماساژ مؤثر استشوند فکر میها وقتی که با لنف اِدما مواجه میـ خیلی

 شود کهو باعث میشود عنوان برای درمان لنف اِدما مفید نیست و اثرات منفی دارد باعث ایجاد پرخونی می

 های موجود در پوست آزاد شود و اِدم را تشدید کند. Mass cellهیست مین از 



 

 

Paraffin , Sauna Contrast bath , Hot Pack , Hydrotherapy , Thermal Ultrasound , Heat , Ice , 

Thermotherapy     ها ی اینهمهContraindication ها دارند برای لنف اِدما. علتش این است که این

Hyperemia   وVasodilation ث افزایش کنند که باعایجاد میLymphatic Load شود. لنف ایجاد شده می

و لنف نودها  ورم ندارد وداهست یعنی ن at riskکند حتی در اندامی که را و لنف ترشح شده را تشدید می

 یابد. است. اگر گرما و ماساژ دهیم لنف اِدما افزایش می Latencyبرداشته شده و در فاز 

لفن اِدماش کاهش  Elevationشود کسی که با درمان حساب می Stage 1برای لنف اِدمای  Elevationـ 

مثل یک دستکش طبی یا جوراب طبی بپوشد که این کمک  Compesimتوانیم یک گارمنت یابد میمی

 ی اِدم. کند برای تخلیهمی

Sequential Intermittent Pneumatic Compression های هایی هستند که پمپدستگاهCompression 

های بادی دارد یک دستکش هست یا برعکس شلواری هست ، مثالً قسمت Compressionیعنی با برق یک 

کند م فشار وارد میشود و روی انداخورد باد میهایی که به برق میی پمپهای مختلفش به وسیلهکه قسمت

ود. شای دارد که باد میشود. انواع قدیمی است که فقط یک محفظهی اِدم میکنند که باعث تخلیهو ادعا می

د کل کنفرو ببریم وقتی پمپ کار میین قالب ا شود یعنی اگر اندام تحتانی دریکپارچه باد می کل محفظه

خورد که اول قسمت به درد می Multi Chamberهای خورد. مدلشود. این به درد نمیشلوار با هم باد می

 شود. شود بعد قسمت وسطی و سپس قسمت پروگزیمال باد میدیستال باد می

آن به های  Chamberاست یعنی هر کدام از  Sequentialبینید سیستم را می Compressionای از ـ نمونه

ها برای نیتر اپایینو بعد قسمت شود شود و تخلیه میمثالً اول قسمت پروگزیمال باد می شوند.تناوب باد می

ی حتی عارضهتواند ندارد، میاثر مفیدی که  Single Chamberدرمان لنف اِدما مفیداند. اما انواع قدیمی 

 شتری ایجاد کند. بی

شوند. الزاماً باید با می Compression Therapyکه باعث  Sequentialحتی  Intermittentهای ـ پمپ

ه یابد. بهش میابتدا اِدم کا استفاده شوند اثرات منفی دارند درهمراه شوند اگر به تنهایی  CDTهای درمان



 

 

شود. اما محتوای شود و جذب میای وارد عروق و وریدها میاین علت هست که آب و محتوای مایع بین زمینه

ه کنیم فشار اسمزی فضای میان بافتی بمانند و وقتی که پمپ را باز میپروتئینی در فضای میان بافتی می

یابد و آب با شدت بیشتری از عروق به سمت مایع های پروتئینی افزایش میمولکولخاطر تمرکز و تجمع 

تواند تورمی شدیدتر از تورم قبل ایجاد کند. اگر هر درمان تأیید شود. بنابراین حتی میمیان بافتی کشیده می

 هم در کنارش انجام شود.  CDTدهیم حتماً باید ای به بیمار میشده

 Hardeningهایی که دچار کردن بافت Softها که در درمان لنف اِدما از نظر کاهش سایز و هم از مدالیته ـ یکی

تواند باعث است. علت قطعی این که لیزر کم توان چطور می Low – Level Laser Therapyشدن تأثیر دارد 

یزر کم توان رابرای بیماران لنف اِدما استفاده از ل 2006در سال  FDAبهبود لنف اِدما شود معلوم نیست. اما 

 تأیید کرده است. 

باشد  Insufficientتواند روی سیستم لنفاوی تأثیر گذارد اگر برگشت وریدی وریدی می Insufficiencyـ 

شود که نشت پالسما شود خون و فشار خون در عروق مویرگی دیستال افزایش یابد و این باعث میباعث می

 گار محتوای لنف تولیدی افزایش پیدا کرده و اینیابد انق وریدی به فضای میان بافتی افزایش میو لنف از عرو

 ما و اِدم شود. مضاعفی روی سیستم لنفاوی اعمال کند و باعث ایجاد لنف اِد Loadشود که باعث می

استاندارد  Goldتنها و  CDTشود. گفته می Breast Surgeryی ی این درمان در جلسهقسمت عمده CDTـ 

ن و تمریها در درمان لنف اِدما است. یکسری ماساژها و بانداژ کردن را باید یاد بگیریم )جزئیات عملی درمان

 و تکرار در کلینیک لنف اِدما(. 

آن بهبود ی است که لنف اِدما به واسطه  Multi Component و Non invasive یک درمان CDTـ درمان 

 Compressionـ 2 ؛لنف Drainageهای دستی برای ترکیبی از درمانـ 1: عبارت است از CDTیابد. اجزای می

Therapy  ـ 3با استفاده از بانداژها؛Decongestive Exercise   ـ 4وSkin Care . 



 

 

 Drainageهای دستی باعث یعنی با تکنیک  Manual Lymph Drainage CDT (mLD)ـ خب اول درمان 

مخصوص  Manual Gentleهای شویم. ماساژهای روتین برای درمان لنف ادما کارایی ندارند بلکه درمانلنف می

 Scoopـ 4؛  Rotaryـ 3؛  Pumpـ 2؛  Stationary Cikleـ 1کنیم. این ماساژها شامل:  به این کار استفاده

 دارند.  Resting Phaseو یک بخش  Working Ohaseماساژها یک بخش  ی اینهمه

شود. این ارد میو Subcutaneousها یک استرچی به بافت ها یا تکنیک Strokeاین  Working Phaseـ * در 

شوند و  Manipulationکردن دچار  Anchorهایی که عروق لنفاوی را شود که فیالمنتاسترچ منجر می

ها وجود دارند دچار استرچ و کشیدگی شوند. این ماساژی  Lymphangiamaی عضالت صافی که در دیواره

باشد در حدی باشد که بتواند باعث حرکت مایع  Light اش خیلی Pressureکنیم باید مقدار که ما وارد می

 لنفاوی در جهت مناسب شود. 

روی فاشیای زیری  Subcutancesباید مقدار فشار یک االتیدیس ایجاد کند که بافت  Working Phaseدر فاز 

د یا بعضی نینبمیی عروق لنفاوی آسیب کننده های آنکورخود کشیه شود. اگر فشار زیادی وارد شود فالمنت

 Lymphangioma Gی یا در عضالت صاف جدارهاز عروق لنفاوی که مستعد آسیب هستند تخریب شوند 

media د. اسپاسم ایجاد شو 

ها دیگر نتوانند نقش خود را انجام دهند حتماً باید فشار به مقداری باشد که منجر به پرخونی  Collectorو 

ود کند نه تنها فرد بهبداشته باشیم ترشح لنف از عروق به بیرون افزایش پیدا می Hyperemiaنشود چون اگر 

د خیلی هم نبایوازش کردن سر نوزاد است البته فشار یابد. فشار در حد نه لنف اِدما هم افزایش میلیابد بکنمی

دیم ی کشسانی پوست رسیمرحله ها و پوست کشیده شوند و وقتی که به آخرینکم باشد چون باید فیالمنت

کنیم ای که هیچ فشاری وارد نمییعنی مرحلهشویم. می Resting Phaseی پوست را که ول کنیم وارد مرحله

، اشگرداند به پوزیشن اولیهتراپیست را برمی دست داشتیم همان working phaseدر  و نیروی کشسانی را که

عروق  Resting Phaseی است. در مرحله Pressure Freeی و در واقع مرحله Resting Phaseگویند به این می



 

 

به جهت موردنظر  Working Phaseی کنند و سه مرحلهلنفاوی از فضای میان بافتی مایع لنف را جذب می

 شود که سیستم لنفاوی مایع رار به آن جهت حرکت دهد. هدایت می

مرتبه هر  7تا  5باید یک ثانیه طول بکشد.  Working Phaseکه بهترین نتیجه را داشته باشیم ـ برای این

 باشد.  Dynamicیا  Stationaryتواند می Patternکینم. ی ثابت تکرار میتکنیک را در هر ناحیه

شود هدف این است با دست تراپیست انجام می Manualاست  Gentleیک تکنیک خیلی  mLDـ بنابراین 

ی مایع را به حرکت دربیاورد همه Working Phaseکند. در مایع را وارد لنف می Restingی که در مرحله

و پوست بین عضله بافتی است که  Subcutiباشد. بافت  Subcutiدهیم باید روی پوست و کاری که انجام می

ها باید  mLDهای گیرد. بنابراین تکنیکقرار می Subcutiی ی لنف اِدما هم هر ناحیهقرار دارد و عمده

Purssure  در حد پوست وSubcuti  .وارد کند 

یعنی مایع لنفاوی و جریان لنفاوی افزایش پیدا  Lymph Productionافزایش  : mLDترین اثرات ـ مهم

 کند. می

های عروق لنفاوی را در هایی که شبکههای آنکورینگ یعنی فیالمنتفیالمنت mLDهای این که ما با تکنیک

 مکنیها را تحریک میکنیم در واقع آنها را دچار استرچ میجای خودش در بافت همبند نگه داشته وقتی آن

که مایع لنفاوی بیشتری را از فضای میان بافتی جذب عروق لنفاوی کنند. پس تولید لنف بیشتری داریم مایع 

عث دیگر باشود مایع لنفاوی )لنف(، از طرف اسمش می گیردمیان بافتی وقتی که در عروق لنفاوی قرار می

دهیم. وقتی افزایش میشویم. یعنی حرکت لنف را در عروق لنفاوی می Lymph Angiomotori cityافزایش 

کنیم در واقع داریم یک فشار خفیف عمودی روی عضالت مافی که در جدار این را وارد می mLDما داریم 

Lymph Collector شود باعث میاین امر کنیمها هستند وارد میContraction  در عضالت صافی که در

امل ک عیمشغول شوند و بیشتر  ها به انقباضها هستند اتفاق بیفتد و آن Lymph Collectorای ی مویجداره

شویم. می  Transport Lymph Fluidبر این باعث افزایش  عالوه کنیم وها ایجاد میای را در لنفحرکت دهنده



 

 

ی ه روی آنکورهای نگهدارندهکی مایع لنفاوی انتقال یافته را ما حجمش را باال بردیم از طریق فشارهایی یعن

 کنیم. ها وجود دارند وارد میی لنفها  روی عضالت صافی که در جدارهلنف

دهیم در واقع از مسیرهای جایگزین و از آناستورنرهای کنیم جهت حرکت لنف را تغییر میکار دیگری که می

در آخر برگشت وریدی را افزایش  دهیم وکنیم و جهت حرکت مایع لنفاوی را تغییر میمجاور استفاده می

هایمان عالوه تکنیک Working Phaseی کنیم در مرحلهدهیم. فشاری که در جهت عروق لنفاوی وارد میمی

کند. بنابراین برگشت مایع وریدی ی یک فشاری را هم روی عروق وریدی )سطحی( اعمال میبر عروق لنفاو

 کنیم. سمت قلب را تسهیل می را به

 

 


