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مقدمه :لنف ادم ناشی از درمان سرطان پستان عوارض وسیعی را بهدنبال دارد که از آن میان میتوان به سندرم تونل
کارپ اشاره نمود .این سندرم موجب ناتوانی بازماندگان سرطان پستان میشود؛ لذا اطالع از فراوانی آن امری ضروری
جهت انجام اقدامات بعدی است .مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت فراوانی سندرم تونل کارپ در زنان مبتال به
سرطان پستان درمان شده با لنف ادم انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصیفی مقطعی در طی  1397-98بر روی  160زن بازمانده از سرطان پستان با لنف ادم در
مراکز آموزشی درمانی سطح شهر تبریز انجام شد .اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه بوستون (جهت تشخیص عالئم
 )CTSجهت اهداف پژوهش استفاده شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )20و
آزمونهای آماری رگرسیون و همبستگی اسپیرمن انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در مطالعه حاضر  33نفر ( )%20/62مبتال به سندرم تونل کارپ بودند .بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر ،بین
سندرم تونلکارپ و متغیرهای سن ( ،)p=0/009لنف ادم ( ،)p=0/001سابقه رادیوتراپی ( ،)p=0/001سابقه عمل
جراحی ( ،)p=0/019سابقه برداشتن غدد لنفاوی ( )p=0/03و سابقه دیابت ملیتوس ( )p=0/04ارتباط آماری معناداری
وجود داشت.
نتیجهگیری :در مطالعه حاضر شیوع سندرم تونل کارپ در زنان مبتال به سرطان پستان درمان شده با لنف ادم
 %20/62بود .شناسایی ریسک فاکتورهای ابتالء به این سندرم میتواند زمینهساز اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در این
بیماران باشد.
کلماتکلیدی :سرطان پستان ،سندرم تونل کارپ ،لنف ادم
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مقدمه
درمانهای سرطان پستان در کنار مزایایی که دارند

پیشگیرانه را برنامهریزی نماید ( .)10عدم اطالع از شیوع
این سندرم در جمعیت زنان ایرانی موجب شده تا برنامه
های پیشگیرانه و کنترلی برای این افراد توسط
متخصصین در نظر گرفته نشود و همین امر منجر به
تحمیل هزینههای باالی درمانی و عوارض نامطلوب بر
زندگی بازماندگان سرطان میگردد .با توجه به مطالب
ذکر شده ،مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت فراوانی
سندرم تونل کارپ در زنان مبتال به سرطان پستان
درمان شده با لنف ادم در مراجعین به مراکز آموزشی
درمانی سطح شهر تبریز انجام شد.

(افزایش امید به زندگی ،افزایش بقای بیماران ،افزایش
سطح سالمت جامعه و  ،)...با عوارض وسیع و نامطلوبی
پس از درمان نیز همراه هستند ( .)2 ،1از شایعترین
عوارض درمانهای سرطان پستان میتوان به لنف ادم
پس از جراحی ،مشکالت روانی (استرس ،افسردگی،
خشونت و  ،)...مشکالت زیبایی ،مشکالت خانوادگی،
مشکالت عصبی -اسکلتی ناشی از جراحی و رادیوتراپی و
 ...اشاره نمود ( .)4 ،3در میان عوارض ذکر شده ،لنف ادم
پس از جراحی و یا پس از دریافت دورههای
شیمیدرمانی و رادیوتراپی ،از نامطلوبترین عوارض برای
بیماران بهشمار میرود که ابتالء به این عارضه میتواند

روشکار

زمینهساز سایر ناتوانیها و عوارض گردد (.)6 ،5
یکی از عوارض و ناتوانی ایجاد شده بهدنبال لنف ادم،
مشکالت عصبی -اسکلتی اندام فوقانی است که تا
مدتها پس از درمان و از بین رفتن لنف ادم ،اثرات آن
همچنان باقی میماند .از شایعترین این مشکالت میتوان
به سندرم تونل کارپ ( 1)CTSاشاره نمود ( .)7این
سندرم شایعترین مونونوروپاتی فوکال ناشی از تحت
فشار قرار گرفتن عصب بوده و شیوع آن در زنان سالم
حدود  %10است؛ حال آنکه بر اساس مطالعه رترووی و
همکاران ( )2018لنف ادم ناشی از درمان سرطان پستان
منجر به شیوعی برابر  %20در زنان میشود (.)8
ابتالء به این سندرم طیف وسیعی از عوارض را بهدنبال
دارد که از آن میان میتوان به درد ،کرختی در دست و
انگشتان ،مشکالت در رانندگی ،مشکالت در انجام
کارهای روزمره ،عدم توانایی در انجام فعالیتهای
شخصی و  ...اشاره نمود که این عوارض در بازماندگان
سرطان پستان میتواند بیشتر از افراد غیرسرطانی بروز
نموده و کیفیت زندگی پس از سرطان پستان را به شدت
تحت تأثیر قرار دهد (.)9
سندرم تونل کارپ در بازماندگان سرطان پستان عالوه
بر عوارض گفته شده ،میتواند موجب عدم پیگیری روند
درمانی ،سرباز زدن از انجام درمان بیماری فعلی ،افزایش
هزینههای متحمل شده بر خانوادهها ،کاهش امید به
Carpal tunnel syndrome

این مطالعه توصیفی مقطعی در طی سالهای 1397-98
با مشارکت زنان مبتال به سرطان پستان درمان شده با
لنف ادم در بیمارستانهای امام رضا ،شهید مدنی ،قاضی
طباطبایی و الزهراء وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
با رعایت معیارهای ورود و خروج مطالعه انجام شد .روش
نمونهگیری بهصورت در دسترس بود و حجم نمونه پس
از مشاوره با همکار آماری طرح و با در نظر گرفتن نتایج
مطالعهای مشابه و با در نظر گرفتن  ،α=%5حداقل تفاوت
معناداری برابر  %1با استفاده از فرمول برآورد یک نسبت،
 160نفر در نظر گرفته شد ( .)8معیارهای ورود به
مطالعه شامل :تکمیل درمان سرطان پستان و گذشت
حداقل  6ماه از آن ،ابتالء به لنف ادم پس از جراحی
پستان و یا پس از دریافت داروی شیمیدرمانی و
رادیوتراپی و محدوده سنی بین  30-70سال بود.
معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل :سابقه قبلی ابتالء
به سندرم تونل کارپ ،سابقه جراحی در ناحیه شانه و
جراحی اعصاب ناحیه شانه ،سابقه تروما به ناحیه شانه و
مچ دست ،مصرف داروهای کورتون در  6ماه گذشته،
سرطانهای متاستاتیک ،مشکالت سیستم عصبی و
دیسک گردنی بود.
تعداد نمونه هر بیمارستان سطح شهر تبریز به تعداد
جامعه کل آن بیمارستان بستگی داشت؛ بهطوریکه در
بیمارستان امام رضا  61بیمار ،بیمارستان شهید مدنی
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زندگی و کاهش شدید کیفیت زندگی گردد؛ لذا
شناسایی بهموقع آن میتواند انجام اقدامات درمانی و

 مهدی خانباباییگول و همكاران

 29بیمار ،بیمارستان قاضی طباطبایی  51بیمار و
بیمارستان الزهراء  19بیمار بهروش نمونهگیری در

تکمیل شد و پایایی آن برابر  0/83بر حسب آلفای
کرونباخ تعیین شد .تمامی افرادی که شدت عالئم و

دسترس وارد مطالعه شدند .بیماران پس از تکمیل فرم
رضایت آگاهانه و توضیح اهداف پژوهش به زبان ساده،
وارد مطالعه شدند.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش از دو قسمت اصلی
تشکیل شده بود .قسمت اول اطالعات جمعیتشناختی
هر فرد را در برداشت و مشتمل بر سؤاالتی از قبیل سن،
سمت ابتالء به سرطان پستان ،سابقه شیمیدرمانی،
سابقه رادیوتراپی ،سابقه جراحی سینه ،سابقه دیابت
ملیتوس و سابقه مصرف سیگار بود .قسمت دوم نیز
چکلیست بوستون بود .این چکلیست در سال 1993
توسط لیون جهت تعیین شدت و کیفیت سندرم تونل
کارپال طراحی شده است .این پرسشنامه دارای 19
سؤال است و از دو زیرمجموعه (شدت عالئم با  11سؤال
و وضعیت عملکردی با  8سؤال) تشکیل شده است .هر
سؤال دارای  5گزینه بوده و نمره هر سؤال از  1-5است
که نمره  1بهمعنای نبودِ عالمت و نمره  5نشاندهنده
عالمت شدید است .در مجموع افراد از نظر شدت عالئم
به  5دسته تقسیم خواهند شد؛ امتیاز  11نشاندهنده
بدون عالمت ،امتیاز  12-22دارای عالمت خفیف ،امتیاز
 23-33نشاندهنده شدت عالمت متوسط ،امتیاز -44
 34نشاندهنده عالئم شدید و امتیازات باالتر از  45نیز
نشاندهنده عالئم بسیار شدید است .از نظر وضعیت
عملکردی نیز افراد بر اساس امتیاز کسب شده در  5گروه
تقسیم شدند؛ کسب امتیاز  8نشاندهنده نبودِ عالئم،
کسب امتیاز  9-16نشاندهنده عالمت خفیف ،کسب
امتیاز  17-24نشاندهنده عالمت متوسط ،کسب امتیاز
 23-25نشاندهنده وجود عالئم شدید و کسب امتیاز
باالتر از  32نیز نشاندهنده وجود عالئم بسیار شدید
است ( .)11روایی این پرسشنامه برابر  92/75و پایایی
آن برابر  0/86بر حسب آلفای کرونباخ در جمعیت ایرانی
است ( .)12بررسی پایایی این پرسشنامه در مطالعه
حاضر نیز به روش آزمون مجدد انجام شد و تعداد 15
پرسشنامه به فاصله  2هفته توسط  15شرکتکننده

وضعیت عملکردی آنان متوسط ،شدید و خیلی شدید
بود ،توسط متخصص ارتوپدی معاینه شده و در صورت
نیاز جهت بررسی نوار عصب و عضله ارجاع شدند تا
بهصورت دقیق بررسی شوند.
در این مطالعه همچون مطالعات مشابه ،مالحظات
اخالقی در پژوهشهای انسانی رعایت شدند؛ این
مالحظات شامل اخذ کد اخالق از کمیته منطقهای
اخالق به شماره ،IR.TBZMED.REC.1397.598
کسب اجازه از مسئولین بیمارستانهای ذکر شده ،اخذ
رضایت آگاهانه ،توضیح واضح و روشن اهداف پژوهش به
شرکتکنندگان در مطالعه و عدم اخذ هزینه بابت
شرکت در مطالعه و  ...بود.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )20و آزمونهای آماری رگرسیون و
همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
در بررسی اطالعات تکمیل شده شرکتکنندگان
مشخص گردید که تمام شرکتکنندگان از ابتدا تا انتهای
مطالعه حضور داشتند و اطالعات آنان در پرسشنامه هر
فرد بهصورت کامل تکمیل شده بود؛ بهعبارتی ریزش
نمونه مشاهده نشد.
میانگین سن شرکتکنندگان در مطالعه برابر
 42/18±6/39سال بود .اکثر آنان یعنی  71نفر
( )%44/38در سمت راست مبتال به سرطان بودند .سابقه
شیمیدرمانی ( ،)%63/13رادیوتراپی ( ،)%69/37عمل
جراحی ( )%75/62و برداشتن غدد لنفاوی ( )%56/87در
اکثر شرکتکنندگان در مطالعه مشاهده شد .نتایج
بررسی مشخصات فردی-اجتماعی و اطالعات پزشکی
شرکتکنندگان در مطالعه در جدول  1آمده است.
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متغیر مورد بررسی

فراوانی

سن (میانگین ±انحراف معیار)

42/18±6/39

سمت ابتالء به سرطان
تعداد (درصد)

سمت چپ

)36/87( 59

سمت راست

)44/38( 71

دوطرفه

)18/75( 30

سابقه شیمیدرمانی
تعداد (درصد)

دارد
ندارد

)63/13( 101
)36/87( 59

سابقه رادیوتراپی
تعداد (درصد)

دارد

)69/37( 111

ندارد

)30/63( 49

دارد

)75/62( 121

ندارد

)24/38( 39

دارد

)56/87( 91

ندارد

)43/12( 69

دارد

)100( 160

ندارد

)00( 00

سابقه مصرف سیگار
تعداد (درصد)

دارد

)7/50( 12

ندارد

)92/50( 148

سابقه دیابت ملیتوس
تعداد (درصد)

دارد
ندارد

)24/38( 39
)75/62( 121

سابقه عمل جراحی
تعداد (درصد)
سابقه برداشتن غدد لنفاوی
تعداد (درصد)
سابقه لنف ادم
تعداد (درصد)

شدید و باالتر از آن بودند .نتایج شدت عالئم و وضعیت
عملکردی سندرم تونل کارپ بر اساس پرسشنامه
بوستون در زنان بازمانده از سرطان پستان شرکتکننده
در مطالعه در جدول  2آمده است.

توزیع فراوانی سندرم تونل کارپ به کمک بررسیهای
انجام شده با استفاده از پرسشنامه بوستون حاکی از آن
بود که  38نفر ( )%23/75از نظر شدت عالئم دارای
شدت عالئمی شدید و باالتر از شدید بودند و  33نفر
( )%20/62نیز از نظر عملکردی دارای وضعیت عملکردی

جدول  -2بررسی شدت عالئم و وضعیت عملكردی سندرم تونل کارپ بر اساس پرسشنامه بوستون
شدت عالئم

تعداد (درصد)

وضعیت عملکردی

تعداد (درصد)

بدون عالمت
دارای عالمت خفیف
دارای عالمت متوسط
دارای عالمت شدید
دارای عالمت خیلی شدید

)28/12( 45
)31/25( 50
)16/87( 27
)12/50( 20
)11/25( 18

بدون عالمت
دارای عالمت خفیف
دارای عالمت متوسط
دارای عالمت شدید
دارای عالمت خیلی شدید

)36/87( 59
)23/75( 38
)18/75( 30
)11/25( 18
)9/37( 15

تونل کارپ و متغیرهای سن ( ،)p=0/009لنف ادم
( ،)p=0/001سابقه رادیوتراپی ( ،)p=0/001سابقه عمل
جراحی ( ،)p=0/019سابقه برداشتن غدد لنفاوی
( )p=0/03و سابقه دیابت ملیتوس ( )p=0/04ارتباط
آماری معناداری وجود داشت .ارتباط متغیرهای کیفی بر
اساس نتایج آزمون در جدول  3آمده است.

از میان تمام افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند60 ،
بیمار ( )%37/5از نظر شدت عالئم و وضعیت عملکردی
دارای شدتی باالتر از حد متوسط بودند که پس از
بررسی توسط نوار عصب -عضله مشخص شد که از آن
میان 33 ،نفر ( )%20/62مبتال به سندرم تونل کارپ
بودند .بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر ،بین سندرم
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متغیر مورد بررسی

سطح معنیداری

سن (سال)
سابقه لنف ادم
سابقه رادیوتراپی
سابقه عمل جراحی
سابقه برداشتن غدد لنفاوی
سابقه دیابت ملیتوس

0/009
0/001
0/001
0/019
0/03
0/04

*

* آزمون کای اسکوئر

نظر دلیل ابتالء به سندرم تونل کارپ با مطالعه بالتزر و
همکاران ( )2017همخوانی داشت (.)16
در قسمتی دیگر از نتایج مطالعه حاضر مشخص شد که
سابقه رادیوتراپی ،عمل جراحی و برداشتن غدد لنفاوی
نیز بهعنوان ریسک فاکتورهای ابتالء به سندرم تونل
کارپ هستند و این سوابق بهعنوان ریسک فاکتورهای
مساعدکننده سندرم تونل کارپ هستند .در این زمینه
نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه لیپاپوسکا و همکاران
( )2019و استابلفیلد و همکاران ( )2015همخوانی
داشت ( .)18 ،17استابلفیلد و همکاران ( )2015معتقدند
که در حین جراحی پستان (با و بدون برداشتن غدد
لنفاوی) بهدلیل آسیب عصبی که به اعصاب آن ناحیه از
طرف جراح وارد میشود ،احتمال التهاب اعصاب آن
ناحیه باال میرود و همین امر بیماران را مستعد مشکالت
عصبی -اسکلتی از جمله سندرم تونل کارپ مینماید.
همچنین لیپاپوسکا و همکاران ( )2019نیز معتقدند که
دریافت اشعه رادیوتراپی ،سیستم عصبی ناحیه آگزیالری
را ضعیف نموده و این ضعف موجب میشود تا کمترین
فشار به اعصاب آن ناحیه با عارضه همراه گردد .همچنین
رادیوتراپی از دالیل اصلی ابتالء زنان مبتال به سرطان
پستان به سندرم تونل کارپ است.
بهنظر میرسد شیوع باالی این سندرم در بازماندگان
سرطان پستان که سابقه لنف ادم در تمامی آنان وجود
داشته است ،با ریسک فاکتورهای مربوط به سرطان از
جمله رادیوتراپی ،لنف ادم ،برداشتن غدد لنفاوی و
جراحیهای پستان ارتباط تنگاتنگی دارد و این معضل
در این افراد میتواند نتایج مثبت درمان سرطان پستان
را با خطر مواجه سازد .از این رو توجه محققین و
متخصصان این زمینه به انجام مداخالت و اقدامات

بحث
در مطالعه حاضر که با هدف بررسی نسبت فراوانی
سندرم تونل کارپ در زنان مبتال به سرطان پستان
درمان شده با لنف ادم در مراجعین به مراکز آموزشی
درمانی سطح شهر تبریز انجام شد ،شیوع این سندرم در
بازماندگان سرطان پستان که تمامی آنان مبتال به لنف
ادم بودند %20/62 ،بود .سندرم تونل کارپ بهدنبال لنف
ادم ناشی از درمان سرطان پستان ،یکی از شایعترین
مشکالت دوره بهبودی پس از سرطان پستان است که بر
جنبههای مختلف زندگی این افراد تأثیرات نامطلوبی بر
جای میگذارد ( .)13در مطالعاتی که با هدف بررسی
مشکالت عصبی -عضالنی پس از درمان سرطان پستان
انجام شدهاند همچون مطالعه پریرا و همکاران ( )2015و
منیزس و همکاران ( )2014مشابه مطالعه حاضر ،شیوع
این سندرم در حدود  %20گزارش شد که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی داشت (.)15 ،14
در بررسیهای انجام شده مشخص گردید که سابقه لنف
ادم با ابتالء به سندرم تونل کارپ ارتباط معناداری دارد؛
بهطوریکه لنف ادم ،یکی از ریسک فاکتورهای ابتالء به
این سندرم است؛ در این رابطه نتایج مطالعه رترووی و
همکاران ( )2018نشان داد که لنف ادم یکی از ریسک
فاکتورهای ابتالء به سندرم تونل کارپ است که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)8بهنظر میرسد در
بیماران مبتال به لنف ادم بهدلیل ادم ،التهاب دست و
عروق لنفاوی ،احتمال فشار به اعصاب ناحیه دست
بهوجود خواهد آمد و همین امر موجب ابتالء به سندرم
تونل کارپ در این افراد میگردد .نتایج مطالعه حاضر از
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 شناسایی ریسک فاکتورهای ابتالء به این سندرم.بود
میتواند زمینهساز اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در این

 عدم بررسی سرعت.پیشگیرانه امری الزم و ضروری است
انتقال پیامهای عصبی در نوار عصب و عضله و همچنین

.بیماران باشد

عدم توجه به شغل بیماران و نحوه استفاده از دست
 از جمله نقاط ضعف و محدودیتهای مطالعه،غالب
 محققین انجام مطالعات بیشتر جهت بررسی.حاضر بودند
دقیق شیوع این سندرم و همچنین انجام مطالعات و
مداخالت پیشگیرانه حین درمان سرطان پستان جهت
جلوگیری از ابتالء به این سندرم را برای مطالعات بعدی
.پیشنهاد میکنند

تشكر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای
تخصصی پژوهش مرکز تحقیقات سل و بیماریهای
ریوی و کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 به کد اخالق شماره1397/06/21 مورخ
.میباشد
IR.TBZMED.REC.1397.598
بدینوسیله از حمایتهای مالی مرکز تحقیقات نام برده و

نتیجهگیری

،همچنین همکاریهای افراد شرکتکننده در مطالعه
.تشکر و قدردانی میشود

در مطالعه حاضر شیوع سندرم تونل کارپ در زنان
%20/62 مبتال به سرطان پستان درمان شده با لنف ادم
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