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مواد فعال در  رسانش پوستیریزامواج بیورزونانس و  اثربخشی

یک مطالعه تنه: پایین یهااندام  bیو لنفودما aلیپیدما  یبهبود

 پایلوت 

 g، آ. کاوزی f، ان. روزاتی e، اس. پاکاساسی d، ای. گوآیتولینی cسی. الیو 

 

 چکیده

های پروتئینی انباشته  توده ]تخریب[ لیز شدن  بههدف: بکارگیری ریزامواج بیورزونانس ممکن است 
مواد    یپوست   رسانشبیورزونانس با درمان . ترکیب کردن کمک کند  و بهبود متعاقب تخلیه لنفاویشده 
های سرکوالسیون )ریزجریان( و پاکسازی بافت پوستی، میکرو الکتروپوراسیون استفاده از  از راه فعال 

های الکتروپزشکی که  دستگاه  با استفاده از مطالعه پایلوت   این. ممکن استپیوندی به شکل تئوریک 
( و لیپیدما  LYMروی بیماران مبتال به لنفودما ) ،(h)ترانسپاندر  دشوی م هااین تکنولوژیدو هر شامل 

(LIP ) پایینی صورت گرفته است.  یهااندام 

درمان  تحت شش جلسه   اولیه یا ثانویه طرفیلنفودما و لیپیدمای یک هشت بیمار مبتال به  :هاروش 
در   ، فیزیوتراپیست مجرب صورت گرفتندپیاپی با این دستگاه قرار گرفتند؛ دو جلسه اول توسط یک 

حالی که چهار جلسه بعدی توسط خود بیماران و در خانه انجام پذیرفتند )این تکنیک به آنها آموزش  
شد.   بدنتحویل   ی پوست رسانش توسط دستگاه و بصورت در هر جلسه    iمنیزیم سیلیکاتداده شد(. 

با  اندام دچار مشکل تعیین حجم   (1:  شدنداین موارد میپیش و پس از درمان شامل  یهای ابیارز
  هتغییرات مایعات ب تعیین میزان برای  jفرکانسی اسپکتروفوتومتری بیوامپدانس چند( 2استفاده از نوار؛ 
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امتیاز( برای   10-0)k (VAS )مقیاس آنالوگ دیداری پرسشنامه ( 3؛ DEX-Lگیری اندازه  همراه 
 عالیم مربوطه.  

تمامی بیماران دوره درمانی را مطابق برنامه به پایان رساندند. پس از درمان میانگین حجم کل  نتایج:  

که شامل یک  رسید cc 9297.37 (3393.20 SD  )( به 3407.02 SD) cc 9462.85اندام از 
بدین   VASمقیاس  تغییرات  شد. میانگین می پس از شش روز درمان  cc 165.48  (2% )کاهش 

(  استزیدیس )اختالل حسی  ؛(کاهش 47%)  2.572.43به   3.464.57سنگینی از   صورت بودند:

  0.790.57 (64%به   2.571.57 درد از  ؛(کاهش 58%)  1.500.71به  2.631.71از 

-Lدرصد افزایش(. میانگین کاهش  15%)  0.988.57به   1.817.43از   ادرارمیزان   ؛ و(کاهش

DEX   تبعیت بیماران از  گزارش نشدند و از این روش هیچگونه عوارض جانبی  % بود.21برابر
 . ی بودخوبدر سطح های درمانی توصیه 

بیورزونانس با   یهاترکیب ریزجریاناولیه این مطالعه پایلوت نشان دادند که  یهاداده گیری: نتیجه 
  یم و بهبود عالیم در بیماران دچار لنفودما و لیپیدمادِ به کاهش اِ  تواندی ممواد فعال  رسانش پوستی  

بیمار  شخص خود توسط و دستگاه الکتریکی با استفاده از درمان انجام . شود منجرتنه  پایین  یهااندام
 .  دند گزارش نش از این روش  هیچگونه عوارض جانبی و   ممکن و موثر است

 . ی پوست  رسانشتنه،  پایین  یهااندامواژگان کلیدی: لنفودما، 

 مقدمه 

یل  دالبه )  ها ممکن است اولیه اندام  [تجمع لنف ناشی از اختالالت سیستم لنفاوی ( ]LYMلنفودما ) 

تومور  جراحی   و  [ لنفادنکتومی]برش و برداشت گره لنفی مانند  هاییجراحی عوارض ژنتیکی( یا ثانویه ) 

اختالالت تکاملی  . لنفودمای اولیه ممکن است به دلیل باشد  و غیره(  هاضربه ها، برداری، پس از عفونت 

  کمتر از میزان واقعی خود تخمین زدهلنفاوی اصلی باشد و بصورت عمده  ی هاگره ها/یا عدم رشد رگ 

های پس  سندروم طی بیشتر در و  همراه باشد ( lفلبولنفودمادم سیاهرگی ) اممکن است با  LYM  . شود یم

 1.ید آمی بوجود   یا پس از تروما  هااهرگ یسیکوز مراحل پایانی وار، mز ترومبو

سیستم  وظیفه زیرا که   ؛ها است ادم ناشی از افزایش حجم پروتئین   LYM  ،از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی

اخیر نقش بسیار   ی هاپژوهش. است  غیره(   و  های باکتر، هابزرگ )پروتئین   یها مولکوللنفاوی بازجذب 

را   ند کی مهای بدن انسان ایفا مهمی که سیستم لنفاوی در هوموستاز مایعات درون شمار زیادی از بافت 

 2اند.مشخص کرده

LYM  ی است.  اوبصورت کلی نتیجه اختالالت عملکردی یا مکانیکی در تخلیه فیزیولوژیک سیستم لنف

  nسونوگرافی فراصوتی داپلر رنگی ، اما رد یگی ممعموال بصورت بالینی صورت  LYMتشخیص 
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(CDU تحلیل ،)تغییرات    بیوامپدانس چند فرکانسی و بویژه لنفوسینتوگرافی نقشی اساسی در تعیین

 .  کنند ی م دچار ادم ایفا آناتومیکی و لنفاوی در مناطق  ی،پاتولوژیک

  ؛رد یگی مجانبه )هولیستیک( صورت معموال از راه یک درمان همه  LYM  کنترل از جنبه درمانی، 

  ،لنفاوی سیستم دستیپایه تخلیه   که بر  ( CDTزدایی مختلط، درمان احتقان درمانی با ماهیت چندجانبه )

های  و دستگاه   o3،4هاویژه، درمان دارویی با بنزوپیرون   ی هاپوششفشار با استفاده از بانداژ/

های ویژه  پوستی و ورزش  ی هامراقبت . بنا شده است  pالکتروپزشکی مانند دستگاه کمپرس بادی متناوب 

ها  حذف/کاهش انباشت پروتئین ها بیشتر درمان هدف   6، 5. کنند ی ممعموال درمان مختلط را تکمیل نیز 

.  است باقی مانده و همچنین مبارزه با تصلب بافتی  باز  جهت بهبود جریان لنفاوی در مسیرهای لنفاوی 

برداری یا  های بافت جراحی  9-7اند.به تازگی طراحی شده  ی در این زمینه های الکتروپزشکی جدید دستگاه

به خود اختصاص  ـ CDTغیر   LYMبیشتر در موارد  آن نیز  ـ معموال جایگاه اندکی را  اندامی  بازسازی

 5. دهند یم

در موارد نادر  و تنه )پایین   ی هااندام  در انباشت غیرعادی چربی  شاملنوعی ادم است که  ، (LIPلیپیدما ) 

های زیرجلدی  در بافت  ]اختالل چربی[  تغییرات لیپودیستروفی عموما    . در این بیماری،شود ی م باالتنه( 

در  های پایینی منجر خواهند شد. این تغییرات در نهایت به احتباس مایعات بویژه در اندام  دهند. رخ می 

اضافه بار عملی و هم   ه دلیلهم ب ؛کند ی مبروز پیدا نیز  اختالل تخلیه لنفاوی این بیماری، ی نمراحل پایا 

رابطه نزدیکی با فاکتورهای   LIP  10های لنفاوی.در شبکه مویرگ  رخ داده تغییرات اندامی ل یدل به

در این زمینه موجود نیستند.   کی یدمیولوژیهای اپاست، هر چند که داده ترع یشا  هاخانم ژنتیکی داشته و در 

در بسیاری از موارد نرخ   و  د داشته باشبرای بیماران که تنها فواید موقتی  رسد ی م به نظر  LIPدرمان  

. درمان  کنند ی نم های پزشکی پیروی بازگشت بیماری بسیار باال است، بویژه در بیمارانی که از توصیه 

LIP  که برای   است هایی همان درمان مشابه تا اندازه زیادیLYM  بنظر  هرچند که    ،توصیف شد

 11،12. کند ی مبه بهبودی کمک نیز در این مورد جراحی لیپوساکشن  رسد یم

بیورزونانس  اند که ریزامواج  منتشر شده نشان  داده ی هادادههای الکتروپزشکی، دستگاه  در زمینه 

موجود در  های پروتئینی منجر به شکستن توده خود که به نوبه  د نشوی مسازی بافت فعال باعث  توانند یم

حرکات موضعی سیستم    تحریک های لنفاوی و ها به سوی مویرگکاتابولیت تنظیم مجدد بافتی، فضای بین 

 13.شود ی م لنفاوی 

افزایش عبور   همچنین   3نشان داده شده است.های قبلی  در پژوهش مواد فعال   رسانش پوستی تاثیر مثبت 

 14به تازگی نشان داده شده است.نیز  مواد فعال از راه پوست با کمک الکتروپوراسیون 

  های با هدف بهبود جریان فیزیکی یک دستگاه پزشکی ویژه )ترانسپاندر(  ـهای شیمیایی بر اساس پیشرفت 

  مرتبط به را ببینید(. جزئیات بیشتر  1شماره طراحی شد )تصویر لنفاوی و پاکسازی بافتی ـسیاهرگی 

ی  امواج مربع: شوند در ادامه آورده می  ،د شوی م های خاص ریزجریان شامل فعالیت بیورزونانس که 

 
o benzopyrone 
p intermittent pneumatic  compression 
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  ohmروی   mA 14؛ Hz 400  -  Hz 2100مدوالسیون   ؛Hz 0.3   – Hz 6.2دوفازی؛ پورت 

از   هدف  .همراه شد کارگیری منیزیم سیلیکات روی پوست دچار مشکل باین امواج با استفاده از . 500

  LIPیا    LYMبه بهبودی  توانند ی م که بود و سایر موادی  ماده  بهبود عبور میان پوستی این  این اقدام

 . کمک کنند 

بیماران دچار لنفودما و    برایی و امنیت این تکنولوژی جدید هدف این مطالعه پایلوت ارزیابی اثربخش 

با استفاده  خود  و بخشی از آن را دریافت کرده  بخشی از درمان را   . بیمارانپایینی است   یها اندام لیپیدما 

 .  دادند صورت که بصورت ویژه طراحی شده است  یاز دستگاه الکتروپزشکی متحرک

 ها مواد و روش 

مطالعه پایلوت جهت ارزیابی نتایج و عوارض جانبی احتمالی یک دستگاه الکتروپزشکی که به   این 

بکارگیری    پایه بر صورت پذیرفت. این دستگاه  ( 1تازگی طراحی شده است )ترانسپاندر، تصویر 

  رای بهای ساکشن خال  مواد فعال، بعالوه مکانیسم  رسانش پوستیهای بیورزونانس و تحویل ریزجریان 

 طراحی شد.  LIPو   LYMبیماران مبتال به  

که معیارهای   مقدماتی ( در این پژوهش 18.7851.86ی مرد؛ میانگین سن 3و زن  5هشت بیمار )

 ، شرکت نمودند. اند آورده شده  1ورودی و خروجی آن در جدول 

 

 دستگاه مورد استفاده در این پژوه )ترانسپاندر(  .1تصویر 
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در محل  براساس میزان ادم  mmHg 30-40یا  mmHg 20-30)  های کمپرسباید جامه تمامی بیماران  

 کردند.استفاده می برای دو ماه پیش از شرکت و در طی مطالعات بالینی   را پا(   مچ

( دچار  6.0434.00 میانگین  20.3256.60  ،BMIمیانگین سنی  با زن،  3مرد و  3شش بیمار )

LYM   دچار  بیمار   2تنه و  پایین   ی هااندام طرفه یک LIP  زن، میانگین سن  2)  تنهن ییپاهای  دوطرفه اندام 

8.4940.00 ،BMI  4.24میانگین  22.00)  .تحت  هر بیمار  ،شش روز پیاپیمدت برای  بودند

نحوه    .؛ دو درمان اول توسط یک فیزیوتراپیست انجام شدند قرار گرفت ای دقیقه 45یک جلسه درمانی 

. در چهار روز  به بیماران آموزش داده شده است برای استفاده در خانه درمان و کار با دستگاه انجام 

تمامی بیماران یک  انجام شد.  با استفاده از دستگاه متحرک در خانه  و  درمان توسط خود بیمار ،بعدی

که با باتری تغذیه  ـهای فنی دستگاه درباره ویژگی  اطالعات الزم را امضا کردند و  کتبی نامهرضایت 

را دریافت   ی درمان اندام دچار ادم الزم بود که برا   گاه کاربرد دستنحوه در زمینه آموزش الزم و  ـشد یم

   د.کردن

 معیارهای ورودی و خروجی  – Iجدول 

 معیارهای ورودی 

 های پایینیهای پایینی و یا لیپیدمای اندام( اندامI-II-IIIلنفودمای اولیه یا ثانویه )مراحل  −
 معیارهای خروجی 

 قبلی زدایی در طی دوماه انجام هر گونه درمان احتقان  −

 داشتن تومور تحت درمان فعاالنه −

 های کبدی، کلیوی و قلبی نارساییداشتن  −

 بودن هالیتیک پروتئاز یا کورتونآلفاهای کلسیم و یا تحت درمان با آنتاگونیست −

 (rت یلنفانژ، qپالس یزیارتیس حاد )ینزیوآدنآترومبوز سیاهرگی سطحی یا عمقی حاد یا درماتولنفداشتن  −

 

 : شدند یم پیش و پس از درمان شامل موارد زیر  ی های بررس

از  شروع  ،cm  12فواصل گیری، با اندازهمحل با کمک نوار )شش اندام پایینی دور گیری اندازه (1

 4برآمدگی قوزک( و محاسبه حجم نسبی اندام بر اساس فرمول حجم مخروط کوتاه شده:

ℎ (𝐶 1 𝑥 𝐶 1 +  𝐶 1 𝑥 𝐶2 +  𝐶2𝑥𝐶2, 𝑒𝑡𝑐. )

12𝜋 (𝜋 =  3,14)
 

محیط  دورترین  C1در مطالعه ما(،  cm12 دارای فاصله ه میان دو محیط پیاپی است )فاصل hدر اینجا  

 محیط باالی هر مخروط ناقص است.   C2)دقیقا باالی برآمدگی قوزک( و  ؛است 

 
q erysipelas 
r lymphangitis 



6 

 

به   1و  10امتیاز که در آنها   VAS( )1-10آنالوگ دیداری ) ارزیابی عالیم زیر با مقیاس  (2

(: سنگینی، اختالل حسی، درد؛ میزان  دهند یم شان ترتیب بیشترین و کمترین شدت هر عالیم را ن

 امتیازدهی شد.  VASنیز توسط بیمار براساس   راراد 

( اندام دچار ادم، با استفاده از دستگاه  BISاسپکتروفوتومتری بیوامپدانس چند فرکانسی بخشی ) (3

U-400® Impedimed machine    صورت پذیرفت که میزانL-DEX   نسبت میان  مطلق(

 17-15..کرد را تعیین می   تغییرات امپدانس دو اندام( 

مشکالت و عوارض جانبی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند و بیماران بصورت روزانه در تمامی طی  

 پژوهش مورد پرسشگری واقع شدند. دوره 

 تحلیل آماری 

با کمک  آماری  های محاسبات الزم و تحلیل ها،  دادهپردازش شدند.  ها در پژوهش وارد تمامی داده

 ( مشخص شدند.  SDنتایج به شکل میانگین و انحراف معیار )  .شدند   انجام افزار اکسلنرم 

 نتایج 

به پایان  بدون هیچگونه تخلفی از پروتکل درمانی  و  تمامی هشت بیمار دوره درمانی را مطابق برنامه 

 رساندند.  

در حالی   ،بود (  3407.02SD) 9462.85دچار مشکل برابر  حجم میانگین پیش از درمان کل اندام 

حجم   ،. پس از درمانمحاسبه شد  cc 4055.52 (1539.35SD)پایین پا برابر میانگین حجم  که 

  cc  165.48  بیانگر کاهش( کاهش یافت که 3393.20SD) cc 9297.37به   هامیانگین کل اندام 

 +خوددرمانی بود.  فیزیوتراپ درمان توسط ( پس از شش روز 2%)

های  داده ند. یک بهبود معنادار را نشان داد   کلی و محاسبات   بیماری برای هر عالمت   VASارزشیابی  

 اند. آورده شده IIدر جدول  ه مربوط

در طی چرخه   معنادار و پیشروندهحاکی از افزایش  ،گزارش شد توسط بیماران   کردن که ادرارمیزان 

 % افزایش(. 15رسید )  0.988.57به  7.43 1.81از  VAS  میانگین مقادیرو  بود درمانی  

 عالیم  - IIجدول 

 SDمقادیر میانگین و  کاهش )%( 
 پس از درمان

پیش  SDمقادیر میانگین و 
 از درمان

 عالیم

 سنگینی  3.46±4.57 2.57±2.43 - 47%
 اختالل حسی  2.63±1.71 1.50±0.71 - 58%
 درد  2.57±1.57 0.79±0.57 - 64%
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درحالی   ،( بود 8.99SD)واحد   10.01پیش از درمان برابر برای اندام دچار ادم   L-DEXمیزان کل  

و   8.1513.28به ترتیب مقادیر   LIPو    LYMدچار   ی هااندام برای   L-DEXمجزای   های که تحلیل 

5.731.85  کاهش یافت در تمامی بیماران . پس از شش روز درمان، احتباس مایعات ند نشان داد را .  

  793کاهش  دهندهنشان د که  دنرا نشان دا L-DEXپس از درمان یک کاهش کلی در   BISمقادیر 

(11.25SD  در بیماران دچار )LYM+LIP  .درصد   میانگین بودL-DEX  محاسبه شد % 21برابر  

. به شکل جالبی  بود در فضای بین سلولی موجود که نشانگر یک کاهش معنادار در میزان مایعات 

را نشان دادند که با یک   12.0510.94پس درمانی برابر   L-DEXمقادیر  LYM  دچار  یها اندام

  4.38برابر  L-DEXیک مقادیر نهایی    LIP دچار های% مرتبط است، در حالی که اندام 18کاهش  

0.40  بود.  78که حاکی از کاهش  دادند  نشان  را % 

از سوی بیماران گزارش   ن بعد از آهفته  4در طی دوره مطالعه پایلوت و در عوارض جانبی هیچگونه  

 نشدند.  

برای  مناسب با دستگاه روش کار  به سرعت   و  از روند درمانی داشتند  خوبیتمامی بیماران پیروی 

 روی اندام دچار ادم در خانه را آموختند.  اعمال درمان 

 بحث

LYM    وLIP   تر  هستند که گاها تمایل به بازگشت و وخیم   یپیچیده و در بیشتر اوقات مزمن های بیماری

درمان  اساس کمپرس  و استفاده از . درمان این دو بیماری ماهیت چندوجهی دارد دارند  شدن در طی زمان 

  کاربرد  LIPو   LYMپزشکی در درمان دستگاهای زیست در گذشته مشخص شد که . دهد را تشکیل می 

همچنان ناکافی هستند. کاربرد ترانسپاندر در این گروه از  در این زمینه  های موجود هرچند که داده دارند،

. در  ادم و عالیم آن شد  میزان  در به بهبودی   منجرمحاسباتی  دگاه ید  از هم هم از دیدگاه بالینی   ،بیماران

در بیماران از  میزان درد  رفت،می  LYM  مورد  ویژه درب که انتظار آن همانگونه  بیماری   میان عالیم

این مشکل نباید بیش از حد   در زمینه دستگاه  کرد و اثربخشیدر نتیجه عمل.  بسیار پایین بود همان ابتدا 

ریزی شده بود  مدت پایه که براساس یک پروتکل درمانی کوتاه مقدماتی در این پژوهش بزرگنمایی شود. 

داده  کی نشان اثربخشی و امنیت این دستگاه الکتروپزش شد،می  گروه بسیار کوچکی از بیماران شامل و 

صورت  در طی دوره درمان خانگی  بیماران وسوم درمان توسط خود دو  آنکه قابل توجهنکته .  شده است 

 .  پذیرفت 

این پژوهش توسط مطالعات   هاییافته   باید  ،گیریپیش از هرگونه نتیجه کر است که ذ الزم به در اینجا  

تایید  مورد   شوند،می تردرمانی طوالنی  های دوره واز بیماران   تریبزرگ   هایگروه دیگری که شامل 

بهبود  نتایج کلی  داد ها را صورت میتمامی درمان فیزیوتراپیست  اگر  که  ،. به شکل مشابهیقرار گیرند 

این دستگاه   کار با دستورالعمل و روش فنی  تکرارپذیریسهولت و  رسد یمبه نظر    ، هر چند کهمیافتند 

 . کنند استفاده  دستگاهاز  درمان  بتوانند به شکل موثری جهت   خود افراد   د نشوی مباعث 
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  7،  6،  1پیشنهاد شده است  LYMتکنولوژی بر پایه بیورزونانس برای درمان   استفاده از چندین سال قبلاز 

.  آورد نیز فراهم می را شیمیایی فعال مواد  رسانش پوستیامکان  در این پژوهش بکارگرفته شدهدستگاه  و 

 . دهد یم  گسترشنیز مدیریت عملی بیماران را   میزان  گاهخانگی از دستاستفاده بعالوه 

بدون  ها قادرند ریزجریان مشاهده نشدند.   افراد  هیچگونه مشکالت مرتبط با امنیت در این پژوهش مقدماتی 

های  و اثربخشی ریزجریان   22-18بدن تاثیر بگذارند   کفیزیولوژی  ر روندهای ب عوارض جانبی قابل توجه  

 22-18نشان داده شده است.  قبلی بیورزونانس در چندین پژوهش

و به  شکسته   را  LYM/LIP  در مبتالیان بههای پروتئینی انباشته شده احتماال قادر است تودهبیورزونانس 

  LYMد ) نک در بیاور را به تحرو در نتیجه آنها  د نمایسوی مسیرهای دارای مقاومت کمتر هدایت  

از راه   القای تخلیه مایعات این پروسه  . پیامد اصلی23  ها است(افزایش حجم زیاد پروتئین  ناشی ی بیماری

]واحد عملکردی رگ لنفی در فاصله بین    sهالنفانژیون سازی حرکات فعال  و همچنینهای اسمزی مکانیسم 

های  ه در نهایت فعالیت ریزرشت 7همانگونه که قبال نشان داده شده است،  .24خواهد بود   [هاچه یدر

به شکل    تواند همین موضوع می   و  شود ی مهای صاف توسط ریزامواج بیورزونانس تحریک ماهیچه 

بگذارند. منیزیم سیلیکات یک محصول طبیعی   اثر  LIPو   LYM  هایبیماری  مثبتی بر پاتولوژی هر دو 

  ات در حقیقت ترکیب  .کند ی مکمک احتباس مایعات  ناشی از های عدم تعادل   سازیبه خنثی است که  

  باعث د و بنابراین نفشار اسمزی باالیی را ایجاد کن توانند می هستند که  موادییزیم حاوی های من نمک 

 . شوند می ها به سطح بدن ب آب از درون بافت ذ ج

 گیری نتیجه 

  ،مختلف در یک دستگاه پزشکیمکمل  یهای تکنولوژ بکارگیری   نشان داده شد که در این مطالعه پایلوت 

 . شود ی متنه پایین  ی هااندام  LIPو  LYMزایی  منجر به بهبود کلی عالیم اصلی و عالیم آسیب 

و  د نداشته باشبریکدیگر افزایی مواد فعال ممکن است تاثیر هم  رسانش پوستی و بیورزونانس امواج ریز

  های موضعیبافت بهبود احتمالی متابولیسم در   و همچنین LIPو   LYMکاهش میزان ادم در منجر به 

 . شوند 

در گروه کوچکی از  هایی را در تایید اثربخشی و امنیت این تکنولوژی هرو، داد مطالعه مقدماتی پیش 

پیگیری خوب بیماران از پروتکل    و. همکاری  کند ی مفراهم بیماران و در مدت زمان پیگیری کوتاه مدت 

درمانی با استفاده از این دستگاه  ـخود که انجام   د وشمی مشخص  در نتیجه . در این پژوهش مشاهده شد 

 . باشد یک گزینه جالب توجه  تواند  می  های دچار آسیب بافت  برای پزشکی  

شوند برای ارزیابی و تایید این روش درمانی   تریطوالن های درمانی درمانی که شامل دوره  یها پروتکل

های پیگیری  دوره های آتی که شامل ی که از پژوهش ی هادادهکه  رود یمانتظار  . الزم هستند   ترکیبی

 
s lymphangion 
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بازگشت بیماری را  نرخ های مقدماتی را تایید و همچنین این دادهشوند بدست خواهند آمد، می تر طوالنی 

 مقدماتی و محدود ما از خود نشان داد.  اثربخشی و امنیت خوبی در پژوهش این روش . محاسبه کنند 
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