
 
II./3.19. fejezet: Daganatos betegek lymphoedemája
Szitkay Sándor

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a daganatos
betegek kezelését követően kialakuló lymphoedema
etiológiájával, tüneteivel, kezelési lehetőségeivel.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz arra, hogy
felismerje és szakszerű ellátás érdekében lymphologus
szakorvoshoz irányítsa a betegét, a mielőbbi ellátás
megkezdése végett.

Bevezetés
Ma Magyarországon egyre több az olyan daganatos beteg, akinek
valamelyik végtagja a műtétet követően bizonyos idő elteltével
oedemás lett, és azt a tanácsot kapta, hogy ezzel az állapottal kell élnie
tovább. Emelkedő tendenciát mutat a lymphoedemás betegek és a fel
nem ismert, ezért nem vagy későn kezelt esetek száma. Figyelmen
kívül hagyjuk a potenciális oedemaveszélyt, a kezelés lehetőségét és
annak elkerülhetetlenségét, a betegek, a hozzátartozók és az
egészségügyi dolgozók felvilágosítását. A lymphoedema egy
progresszióra hajlamos, helyi immungyengeséggel együtt járó,
krónikus, nem gyógyítható betegség, mely kezelés nélkül súlyos
komplikációk kialakulásához vezet. A jelenlegi kezelési
protokollhibák miatt a finanszírozás és a beteg-megelégedettség sem
megfelelő.

Kulcsszavak: lymphoedema, lympha, Stemmer jel, emlőtumor,
manuális drainage, kompressziós harisnya, torna, nyirokcsorgás

A fejezet felépítése
A.) Etiológia

B.) Tünetek

C.) Diagnózis

D.) Diagnosztikus eljárások

E.) Manifesztáció, lokalizáció, kezdet

F.) Az oedema stádiumai

G.) A szövetkárosodás kialakulása

H.) Malignitási jelek

I.) Kezelés és metastasis

J.) A kezelés lehetőségei

K.) Kinek mit kell tudnia?

L.) Összefoglalás

A.) Etiológia



Lymphoedema akkor alakul ki, ha a nyirokrendszer (nyirokerek és
nyirokcsomók) elégtelenné válik a nyirok köteles folyadék – és anyag
mennyiség, azaz a nyirok teher eltávolítására az interstitiális térből az
erekbe. Így felborul az egyensúly a kapillárisok és az interstitium
közötti folyadékcserében, nem a kiáramló és visszaáramló folyadék
lesz több vagy kevesebb, hanem az elszállítás csökken az interstitialis
térből.

Mi a nyirok?

Az a folyadék, ami a szövetközti folyadékból a nyirokérrendszerbe
való bekerüléskor keletkezik, ami a nyirokérrendszerben található,
vagy onnan származik. Nyirok és szövetközti folyadék nem azonos, a
nyirok fehérje koncentrációja magasabb, mint a szövetközti folyadéké
(1 g%-nál magasabb fehérjetartalmú). A nyirokfolyadék is tartalmaz:
mediátorokat, növekedési faktorokat (fibrocyta /FGF/, epidermális
/EGF/, vasculáris /VEGF/, nyirok endothel /LEGF/), cytokineket,
endothel receptorokat és transcriptiós faktorokat.

A nyirokérrendszer károsodása miatt a transzportkapacitás olyan
erősen csökken, hogy a normál nyirokteher már nem szállítódik el.
Mechanikus (alacsonyvolumen) inszufficiencia, fehérjegazdag
oedema, azaz lymphoedema alakul ki.

Az oedemamentes állapot elméleti alapja a Starling törvény: a
kapilláris artériás szárában az effektív ultrafiltrációs nyomás
magasabb, mint az effektív reszorpciós nyomás, aminek az eredménye
ultrafiltráció, a kapilláris vénás szárában az effektív ultrafiltrációs
nyomás alacsonyabb, mint az effektív reszorpciós nyomás, aminek az
eredménye reszorpció. A kettő egyensúlyban van, nincs oedema. Az
oedema kialakulásának elméleti alapja a Starling egyensúly
felbomlása: a kifelé és befelé ható erők valamelyike vagy több is
megváltozik, aminek következtében az egyensúly eltolódik az
interstitium irányába. Ilyen a vénás kapilláris és onkotikus nyomás, az
interstitialis nyomás és onkotikus nyomás, a kapilláris permeabilitás
változás, a nyirok rendszer elégtelen működése, azaz a transzport
kapacitás változása, csökkenése.

A nyirokrendszer lehet elsődlegesen károsodott, diszpláziás, ekkor
veleszületett, primer lymphodema alakul ki és lehet másodlagos a
károsodás, infekció, balesetek és műtétek után, utóbbira példa a
daganatok és azok kezelése következtében kialakult lymphoedema.
Ebben az esetben a Starling egyensúly eltolódása, az oedema
kialakulása a transzport kapacitás csökkenése következtében alakul ki.

Melyek a secunder
lymphoedema
kialakulásának okai?

Az 1. ábrán a secunder lymphoedema kialakulásának okai, a
nyirokutakat károsító történések vannak felsorolva.



1. ábra

B.) Tünetek
A tünetek megjelenési helye az anatómiai viszonyoknak és a
károsodás helyének megfelelő, de mértéke nem egyenesen arányos a
károsodás mértékével és az eltelt idővel, bár mindkettő negatív
irányban befolyásol. A tünetek megjelenési ideje a beavatkozást
követően nem törvényszerű sebességű és mértékű. Az élet folyamán
bármikor kialakulhat secunder lymphoedema. A tüneteket
befolyásolja az oedema kialakulásában szerepet játszó okok
kombinálódása egymással, pl. primer és secunder lymphoedema
együtt. Bármilyen daganat, bármilyen kezelés után kialakulhat
oedema. A daganat lokalizációja és a műtéti megoldás az anatómiai
viszonyoknak megfelelően befolyásolja az oedema jelenlétét.

Az emberi test 4 nagy területre tagozódik nyirok elfolyás
szempontjából, amihez a fej bal és jobb fele csatlakozik még. Így az
un. vízválasztó vonalakkal – egy vízszintes és egy függőleges tengely
a köldöknél keresztezve egymást– összesen 6 terület alakul ki: a fej, a
felső testfél és az alsó testfél bal és jobb oldala. A fő elfolyási pontok
pedig a 2 axilláris árok és a 2 inguinális hajlat. Az elfolyás nem
szimmetrikus, a nyirok a 3 törzs quadránsból és a bal fejfélből a bal,
viszont a jobb felső törzs quadránsból és a jobb fejfélből a jobb véna
szögletbe ömlik.

A quadránsokon belül is változatos lehet a kép, a károsodástól
függően, de az oedema az elváltozás – műtét, baleset, kezelés –
helyétől distálisan alakul ki, az elfolyási akadálynak megfelelően és
nem mindegyik ellátott terület lesz oedemás, ill. az oedema mértéke
nem egyforma, szintén a kialakult, új anatómiai viszonyoknak
megfelelően. Pl. axilláris beavatkozást követően lehet oedemás csak a
mell vagy csak a kar, pedig mindegyik terület az axillához tartozik.

A tünetek szubjektív és objektív tünetekre oszthatóak, a szubjektív
tüneteket átszínezi a beteg egyéni érzékenysége és a betegség tudat
erőssége. A 2. ábrán látható táblázat összefoglalva sorolja fel a
szubjektív tüneteket.

2. ábra

Az objektív tünetek láthatók, tapinthatóak és mérhetőek.



3. ábra

Mit jelent a Stemmer
pozitivitás?

Stemmer pozitivitás azt jelenti, hogy mennyire emelhető ráncolható a
bőr.

4. ábra

A reflux billentyű insufficiencia következtében alakul ki: funkcionális
a túlterhelés, a proximálisan elhelyezkedő lympha elfolyási zavar
következtében megnő a terhelés distalisan.

5. ábra

C.) Diagnózis
A másodlagosan kialakuló lymphoedema oka a vízválasztókkal
határolt egyik test quadráns területén az elvezetési pont – axilla vagy
inguina – károsodása, kiiktatása a műtét következtében.



6. ábra

A lympoedema diagnózisa bázis diagnózis, az oedema látható,
mérhető és tapintható, megítélhető jelenléte, mobilitása és stádiuma is.
Az oedema szó görög eredetű, duzzanatot jelent (oidaein=duzzad,
dagad). Olyan duzzanat, mely az interstitialis (vagy testüregi)
folyadék mennyiségének megemelkedésén alapul. Lehet
extracellularis (fehérje gazdag, fehérje szegény, localis, generalizált)
és intracellularis, mi az extracellularis, azaz interstitialis oedemával
foglalkozunk. Az oedema tünet, nem diagnózis! A helyes kezelés
érdekében minden esetben szükséges a kiváltó ok ismerete, mely az
anamnaesis és a vizsgálat alapján deríthető ki, minden egyéb módszer
nélkül.

D.) Diagnosztikus eljárások
Az anamnaesis és a tapintható, látható tünetek mellett van lehetőség
képalkotókra is, diagnosztikus nehézségek és latens oedema esetén,
ill. a kezelés nyomon követése céljából. Segítségükkel kimutatható az
intercellularis elváltozások alapján az oedema jelenléte,
mennyiségének változása és a nyirokerek, ill. az elvezetés hiánya.

Egyszerű térfogatmérés (perometria) a vízkiszorítás, a körfogat
mérése és az optikai – elektromos módszer. Az UH képen csökkent
echogenitás és a bőr megvastagodása látható, a subcután szövet
megvastagodása, megnövekedett echogenitás, echoszegény/-szabad
hasadék, kiszélesedett szöveti hasadékok vagy nyirokerek, a
cutis/subcutis rossz elhatárolhatósága. A lymphoscintigráfia
funkcionális vizsgálat (nyirokerek, -csomók, interstitium), a CT
anatómiai vizsgálat. Aktuális módszerek még: indirekt
lymphographia, lymphszcintigraphia (funkcionális
isotoplymphographia), MRI, dinamikus MRL (nagyon érzékeny
anatómiai és funkcionális vizsgálat egyben), fluorescens
mikrolymphangiographia, T99 – struktúra, bioelektromos
spectroscopia (BIS), indocyanin zöld (ICG), liposomális ICG
(LP-ICG), „dual energy X-ray” absorptiometria (DXA). A műtét előtti
rizikó vizsgálatára alkalmas az axillaris „reverse mapping” technika
fluorescens indocyaninnal.

Elavult, pontosabban tilos módszerek: a festékanyagteszt, a direkt
olajos lymphographia, a szövettan (nyirokerek, lymphangiectasia
esetén). Az előbbi az oedema progressziójához vezethet, a szövettan
pedig felesleges a diagnózis felállításához.

A 7. ábrán felsoroltuk a legfőbb differenciál diagnosztikai
lehetőségeket annak alapján, hogy egy – vagy kétoldali az oedema.



7. ábra

E.) Manifesztáció, lokalizáció, kezdet
Az oedema megjelenése, bár a rizikótényezők és az újabb
beavatkozások befolyásolják, időben nem meghatározható, kezdődhet
a műtét, ill. sugár terápia után közvetlenül, de megjelenhet akár 20
évvel a műtét után is. Elsődleges megjelenési helye a beavatkozástól
distalisan van, de ezt is befolyásolja több tényező: pl. a primer rizikó,
azaz a nyirokerek veleszületett hiánya, amikor nem csak közvetlenül
az elfolyási pont körül alakul ki oedema, hanem oedemás lehet az
ujjak és a kézfej is. Az összes, az oedemát súlyosbító tényező
módosíthatja a klinikai képet.

Melyek az elfolyási
pontokon kívül megjelenő
lymphoedema okai?

A 8. ábra szemléletesen mutatja a gravitáció hatását.

8. ábra

Az elfolyási pontokon kívüli megjelenő oedema okait a 9. ábrán
látható táblázat tartalmazza.

9. ábra



A 10. ábra az oedema lokalizációját mutatja quadránsonként,
szemléletesen.

10. ábra

F.) Az oedema stádiumai
A stádiumbeosztás „0” – tól „III” – ig terjed, súlyossági fokokban
mérve. Stádium „0”: latens vagy elő stádium, nincs oedema, normális
a szöveti konzisztencia, a kezdetleges patológiás elváltozásokat csak
lymphoscintigráfiával lehet kimutatni, reverzibilis. „I” stádium:
manifeszt oedema, kezelésre reverzibilis, de a végtagok
felpolcolásával, ill. reggelre teljesen vagy részben visszahúzódhat,
puha tapintatú, könnyen képződnek ujj benyomatok. „II” stádium:
kezelésre reverzibilis, ill. javul, fibrosclerotikus elváltozások jönnek
létre, ujjbenyomatok nem, vagy csak erős nyomásra képződnek,
felpolcolás és pihenés nem befolyásolja az oedemát. „III“ stádium:
elephantiasis, kezelésre részben reverzibilis, kötőszöveti burjánzás
jellemzi.

Diagnosztikus jeleknek hívjuk azokat a jeleket melyek alapján a
diagnózis felállítható.

A konzisztencia teszt, azaz tapintással milyennek ítéljük meg az
oedemát. Stádium beosztás és kiterjedés meghatározása lehetséges a
segítségével. Ennek alapján van, ujjbenyomatot tartó (un. pitting) és
ujjbenyomatot nem tartó (un. non pitting) oedema. Kitapintható az
oedemás terület nagysága, az oedema állapota, azaz mobilizálható
vagy sem, megindult-e a nyirok elvezetése az oedemás területről a
kezelés hatására, történt-e szöveti átalakulás a fibrosis irányában.

Stemmer jel a kiszélesedett, nehezen vagy egyáltalán nem
megemelhető bőrredők a lábujjakon, ill. az ujjakon, de alkalmazható
bármelyik oedemás területen, így a háton, az axillában, a mellkason, a
hason, a sacrumon. A segítségével stádium meghatározás lehetséges
és a lymphoedema biztos jele is. A „hibásan“ negatív Stemmer jel
„descendáló“ lymphoedémánál fordul elő, medencetáji rákos
megbetegedéseknél és/vagy azok kezelést követően, magas dysplasia
esetén (proximalis típus).

Stemmer jel segítségével a stádium-meghatározás lehetséges. A
stádiumok Stemmer jel szerinti felosztása a 11. ábrán olvasható.



11. ábra

A másodlagos jelenségek oka a növekedési faktorok és a reflux,
tünetei a nyirokcsorgás, a papillomatosis és a lymphangiectasia.

A szövődmények oka a localis immungyengeség, a nyirok folyadék
helyi hatásai, a sebek superinfectiója, tünetei az infectio (viralis,
mycotikus, bacterialis), a maceratio, a seb. Az infectio legsúlyosabb
formája az erysipelas, mely egyrészt jelzi a kezelés és az alapbetegség
problémáit, másrészt circulus vitiosusként rontja az állapotot.

G.) A szövetkárosodás kialakulása
Az oedema fehérjegazdag, ezért időarányosan kötőszöveti és
zsírszövet proliferáció a következmény, majd fibrosis, sclerosis,
fibrosclerosis. A szervezet válasza oedema esetén várható és
különböző mechanizmusok alapján be is következik.

12. ábra

A reflux: a folyadék a fizika törvénye értelmében összenyomhatatlan.
A lympha áramlási iránya a lymphangiomotorika által szabályozott. A
jól funkcionáló billentyűk esetében ez a distalis zárás és a proximális
billentyűk nyitásával a lymphelfolyáshoz vezet centrális irányba.

Mit jelent a reflux?

A billentyű insufficiencia által kiváltott zavart lymphelfolyás retrográd
lympháramláshoz vezet, a nyirok visszafolyik. A reflux célhelyei: bőr,
nyálkahártya, bél (chylosus reflux a chyluserek károsodása miatt),
uropoetikus rendszer, belső testüregek, tüdő. A reflux a bőrön
lymphocutan cysták, fisztulák kialakulásához vezet. A nemi szervek
területén: lympho-analis fistulák, lympho-vaginális fisztulák alakulnak
ki. A reflux a kellemetlen tüneteken és a maceration kívül igen nagy
fertőződési rizikót is jelent.



13. ábra

Milyen szövődményei
lehetnek a
lymphoedemanak?

A szövődmények mindig jelzik, hogy a kezelés menetében hiba vagy
az onkológiai státusban változás van és circulus vitiosusként
működnek.

14. ábra

Antibiotikum adása csak infectio estén indikált, a krónikus
lymphoedema gyulladásos tünetei esetén nem! Ilyenkor az egyetlen
lehetőség a nyirokmentesítő kezelés elindítása, a helyi
gyulladáscsökkentő kezeléssel (pl. hűtés) együtt. Erysipelas esetén
megelőző antibiotikus kezelés nem lehetséges, de recidívák esetén a
fenntartó antibiotikus kezelés meggondolandó.

Az 15. ábrán azon bőrbetegségek kerültek felsorolásra, melyek
lympodeama esetén gyakoribbak.

15. ábra



Melyek a lymphoedemat
súlyosbító tényezők?

A lymphoedemát számos kísérőbetegség és beavatkozás
súlyosbíthatja. Az 16. ábrán látható táblázat tartalmazza az oedemat
súlyosbító tényezőket.

16. ábra

H.) Malignitási jelek
Az oedema kezelése során malignitás alatt nem tumor jelenlétét
értjük, hanem a meglévő tumoros eredetű elfolyási akadályt, azaz
infiltrációt és/vagy komprimációt.

17. ábra

A malignitási jeleket ismerni kell, mert behatárolják a kezelést.
Gondosan mérlegelendő a komplexitás mértéke, a kezelés
forszírozása, az életminőség javításának kérdése, ami mindenképpen a
legfontosabb.

Melyek a lymphoedema
malignitásának a jelei?

18. ábra



I.) Kezelés és metastasis
A lymphoedema kezelése nem jár metastasis képzéssel és a folyamat
progressziójával, ennek ellenére a nyirokcsomó és a lokális recidívák
a fizioterapeuta gyakorlatban relatív kontraindikációt képeznek a
manuális drainage és a komplexitás területén, azaz meggondolandó,
hogy a komplex oedema mentesítő kezelés elemei közül melyiket kell
elhagyni. Fontos hogy megbizonyosodjunk a felől, más
onkológiai/sebészeti terápiás lehetőségek szükségesek-e, ill. a páciens
fájdalmait ne erősítsük.

I./a. Fájdalom

Lymphoedemas betegnél
mi lehet a fájdalom
hátterében?

A lymphoedema nem fáj, de számos egyéb ok okozhat fájdalmat
melyek a 19. ábrán olvashatóak.

19. ábra

I./b. Gyulladás és fájdalom

20. ábra

I./c. Lymphológiai és nem lymphológiai komplikációk
a daganat kezelését követően

Az alábbiakban azon lymphológiai és nem lymphológiai
komplikációk kerülnek áttekintésre, melyek a daganat kezelését
követően kialakulnak.



21. ábra

I./d. Leggyakoribb daganatok, melyek után secunder
lymphoedema alakulhat ki

Melyek a secunder
lymphoedemat okozó
leggyakoribb daganatok?

A 22. ábrán vannak felsorolva azok a daganatok, melyek mellett
gyakran secunder lymphoedema alakul ki.

22. ábra

I./e. Rizikófaktorok

Azon tényezőket, melyek egy adott betegség kifejlődését, vagy
progresszióját kedvezőtlenül befolyásolják, rizikó faktornak
nevezzük. A lymphoedema kialakulásának és súlyosbodásának is
számos rizikó faktora ismert, melyek a 23. ábrán vannak felsorolva.

23. ábra



I./f. Műtét és kezelés helyessége

A postoperatív, így a daganatos betegségek műtéte (és onkológiai
kezelése) utána kialakult oedema miatt mindkét fél részéről – beteg és
orvos – felmerül a kérdés, nem történt-e valamilyen hiba a kezelés
során. A kezelési technikák fejlődésével csökken a secunder
lympoedema rizikója (sentinel nyirokcsomó vizsgálat, konformális
sugárkezelés). A kérdést két részre kell osztanunk, vannak helyes és
helytelen beavatkozások és mindkettő történhet helyes és helytelen
módon. Erre példák a következők:

helyes beavatkozás, helytelenül végezve: a beavatkozás szükséges,
de a technika nem lege artis (sebészi metszésvonal, „tasakképzés”,
nyirokcsomó eltávolítás)

helyes beavatkozás, helyesen végezve: a beavatkozás szükséges,
lege artis végezve a legújabb consensusnak megfelelően (sentinel
technika, célzott sugár terápia)

helytelen beavatkozás, helyesen végezve: a beavatkozás nem
szükséges, akkor sem, ha a technika lege artis (varicectomia,
kemoterápia az érintett végtagon, szövettani mintavétel diagnosztikus
célból oedemás végtagon, nyirokcsomó eltávolítása szövettani
diagnózis nélkül).

helytelen beavatkozás, helytelenül végezve: a beavatkozás nem
szükséges, és a technika sem lege artis (nagy feltárás kezeletlen
oedema diagnosztizálása érdekében, az oedema kezelése annak
„lecsapolásával”)

7. ábra

Számos mozgásszervi deformitás van, mely súlyosbíthatja a
lymphoedemat, a teljeség igénye nélkül a 25. ábrán olvashatók a
legfontosabbak.



25. ábra

Secunder prevenció lehetőségei közül szem előtt kell tartani megfelelő
műtéti technika megválasztását, az életmódbeli szükséges
változásokat és a beteg együttműködését.

26. ábra

Preventív kezelés nem lehetséges, ha nem alakult ki oedema, a
végtagot nem kell és nem is szabad fáslizni, ill. azon gyógyharisnyát
viselni, az oedema „megelőzése” érdekében!

J.) A kezelés lehetőségei

Miért szükségszerű a
lymphoedema kezelése?

Az oedemát lehet és kell kezelni. A lehetőség adott évtizedek óta és
abban a formában, ahogyan azt napjainkban és a nemzetközi
konszenzusnak megfelelően tesszük. Ez az un. komplex
oedemamentesítő fizioterápia.

27. ábra



Melyek a komplex
oedemamenetesítő kezelés
elemei?

A 28. ábra a komplex fizikális oedemamentesítő (KFÖ) terápia
elemeit sorolja fel.

28. ábra

Manuális lymph drainage (MLD):

A kötőszövetre gyakorolt speciális fogás technikákkal (periféria felől
a centrum felé) juttatjuk vissza a nyirokfolyadékot a keringésbe.
Hatása: a nyirokcsomók aktivizálásával szívó (drenáló) hatást
gyakorlunk a perifériás nyirokerekre, a kötőszövetre gyakorolt
nyomás elősegíti a nyirok bejutását az érbe, fokozzuk a
lymphangionok kontrakcióit, a nyirok kapillárisokat összehúzódásra
késztetjük, megnyitjuk azokat a nyirok kapillárisokat, melyek nem
működnek, a shuntök megnyitásával új elvezetési rendszer alakul ki,
fokozzuk a reszorpciót, a kötőszöveti nyomás nő, a vénás perifériás
nyomás csökken.

Kompressziós pólya:

A komplex lymphoedema mentesítő kezelés azon része, mellyel a
kötőszöveti rostokra közvetlenül nyomást gyakorlunk, ezáltal az
interstíciális térben felhalmozódott nyirokfolyadékot a
nyirokérrendszerbe juttatjuk, illetve megakadályozzuk annak
visszatelődését. A kezelés lényege: a perifériától a centrum felé
haladva fokozatosan csökkenő nyomással kompressziót gyakorlunk a
kötőszövetre, ezáltal közvetve az izompumpára és a nyirokerek
kötőszöveti rostjaira. (Újabb lehetőség az un. “alginate - drenched”,
algináttal bélelt kompressziós pólya.)

Kompressziós harisnya:

Az intenzív kezelés során elért eredmény megtartásában, a visszaesés
megakadályozásában van szerepe. Nem helyettesíti a kompressziós
pólyát, a kettő között az a különbség, hogy az oedema mentesítést a
pólya végzi, a harisnya megtartja az oedemamentes állapotot.
Használatuk arányát a tapasztalat mutatja meg. A kompresszió foka I
– től IV – ig, a méret a végtagtól, a harisnya típusa az oedemától függ.

Intermittáló pneumatikus gépi kezelés:

A kezelés elve azon alapszik, hogy a sorba kapcsolt pneumatikus
rekeszek a nyirokerek pulzációját utánzó ritmussal kompressziós
hatást fejtenek ki a végtag kötőszövetére.

Önmagában és főleg ezzel kezdve a kezelést kontraindikált.
Mechanikus kompressziót csak akkor alkalmazhatjuk, ha
meggyőződtünk arról, hogy a periféria felől a központ felé a
nyirokáramlás megtörténhet, azaz a nyirokelfolyásnak nincs akadálya.
A komplex kezelés a nélkül is működik. A víz fokozott elszállítása



következtében a fehérje visszamarad, nagyobb a fibrosisok fokozott
kialakulásának veszélye, genitális vagy mell lymphoedema
kifejlődésének lehetősége is nagyobb izolált gépi kezelés esetén.

Torna:

Alapelve megegyezik a vénás tornáéval, csak eltérő sorrendben
centrumtól haladunk a periféria felé. Kihasználjuk a légzés okozta
negatív mellűri nyomás szívóhatását, a gravitáció és az izompumpa
keringést segítő hatását. A torna kompressziós kötésben történik. A
mozgás terápia célja: a nyirok-és vénás keringés segítése, a helyes
hasi, mellkasi légzés tanítása, a tartáshibák megelőzése, ill. annak
korrigálása, a megbomlott izomegyensúly helyreállítása, a gyengült
izmok erősítése, a kontraktúrák megelőzése, ill. oldása, a műtéti hegek
letapadásának megakadályozása, az állóképesség és a kedélyállapot
javítása, a test harmóniájának helyre állítása, életmódbeli tanácsadás,
motiválás.

Bőrápolás:

A sérülékeny, a kompressziós pólya alatt különösen száraz bőr ápolása
nagyon fontos, elkerülendő a sérüléseket, melyek superinfectio
veszélyt jelentenek. Fontos s érülések helyes ellátása.

Külön tárgyalandó két kezelési forma is, a hibák elkerülése céljából. A
sebészeti kezelés önmagában hatástalan és/vagy káros. Lehet nyirok –
nyirok, véna – nyirok shunt, szövet csökkentő műtét – ez utóbbi
műhiba! Lipödéma esetén lehet értelme, a kiürült lipödemás zsák
eltávolításának, a visszatelődés elkerülése miatt, de kérdés, hogy
megoldható – e (primer nyirok oedema esetén rizikós) vagy ront – e
az aktuális állapoton.

A másik, igen gyakran és főleg a komplex kezelés helyett alkalmazott
gyógyszeres kezelés. A diuretikum a nyirokkeringést nem befolyásolja,
önmagában hatástalan és/vagy káros (haemostasis), a társbetegségek
esetében indokolt (cardialis, renalis, hepaticus állapot, hypertonia
rendezése). A kapilláris stabilizáló szerek önmagában hatástalanok és
csak kúraszerűen szedhetők.

Az oedema egyedüli vagy kiegészítő kezelésére több kísérlet történt az
utóbbi időben, ezek egy része kontraindikált, egy része hatástalan,
mások még kísérleti stádiumban vannak. Céljuk a komplex oedema
mentesítő kezelés megkerülése, ami nem lehetséges, ezért már most
megkérdőjelezhetők. A nyirokér rekonstrukciós kísérletek nem jártak
eredménnyel, az anatómiai helyzet ismeretében ez nem is volt
várható: shuntök beültetése – 1300 nm elektromos szál nyirokérbe
vezetése, intravascularis stenting. A növekedési faktorok
stimulálásának eredménye nem bizonyított: növekedési faktorok
stimulálására – vascularis növekedési C faktor (VEGF-C) és
angiopoetin-2 (ANG-2) adása a műtött területbe, hyaluron és
methylcellulose keverékével – laser terápia (LLT=low laser therapy).
„Aqua lymphatic therapy”, mely lényegében nem különbözik az
általunk ajánlott vízi tornától és nem működik kompresszió nélkül.

Milyen mellékhatásai
lehetnek a lymphoedema
kezelésnek?

A 29. ábrán a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásokat foglaltuk össze.



29. ábra

K.) Kinek mit kell tudnia?

K./a. Mit kell tudni a kezelő személyzetnek?

Mindent a lymphoedemáról, a kezelésről, javallatokról és
ellenjavallatokról, a rizikóról, a prevencióról, a szövődmények
kezeléséről, a beteg oktatásáról, irányításáról.

Beavatkozások, amiket nem lehet: vérvétel, i.v. injectio, infusio, RR
mérés, sebészeti beavatkozás, kivéve, ha életmentő (pl. abscessus
feltárás). akupunktúra.

A beteg és a hozzátartozó képzése

A beteget meg kell tanítani a kezelés otthon is végezhető elemeire,
azaz a kompressziós pólya felhelyezésére, a gyógyharisnya
felvételére, a tornára, az önkezelésre. Kell tudnia mit miért, tesz.
Amennyiben önállóan ezt nem képes elvégezni, a hozzátartozót is
meg kell tanítani a kezelésre.

K./b. Mit kell tudnia a betegnek?

Diéta: nincs specifikus, lymphoedema diéta, fontos a testsúlykontroll
(nem feltétlenül fogyókúra, de nem lehet hízni), fehérjepótlás,
folyadék fogyasztása (nem fokozza a tüneteket).

Egyéb módszerek: Jelenleg a felsoroltakon kívül nincs lehetőség a
megelőzésre, a diagnózisra és a kezelésre. Ezt mind a betegnek, mind
a kezelő személyzetnek meg kell értenie. A lymphoedema kezelése
ugyanúgy minősítendő, mint minden más rehabilitációs módszer,
ezzel együtt kell élnie a betegnek. A kezelések mindig csak a
szakmában jártas orvos, nővér és nyirok masszőr együttes döntése
alapján történhetnek meg.

Műtéti beleegyező nyilatkozat: A ma használatos műtéti beteg
beleegyező nyilatkozatok nem tartalmazzák a lympoedema veszélyét,
tehát annak kezelési lehetőségeit sem. A beteget váratlanul éri a
végtag duzzanata és amennyiben kezelő orvosához fordul, az sem tud
felvilágosítást adni, pedig elég lenne a diagnózis és a kezelés helyének
közlése.

Életmód: Az életmódbeli változások a megfelelő segédeszközök
viselése, a testmozgás, a megfelelően kivitelezett önkezelés



kedvezően befolyásolja az oedema csökkenést.

30. ábra

Mit lehet, mit nem? A felsorolás végtelen hosszú lehetne, a
leggyakoribbak a következők:

Lehet: mozogni, dolgozni, úszni, sétálni, kerékpározni.

Nem lehet: megerőltető fizikai munkát végezni (ablak tisztítás,
kapálás), a végtagot hirtelen nagy megerőltetésnek kitevő tornát,
mozgást végezni (futás, súlyemelés, tenisz, evezés, síelés, lovaglás), a
végtagot testhőmérsékletnél nagyobb hőnek és napsütésnek kitenni,
nem lehet masszázs, szauna, szolárium, termálvíz, az érintett végtagon
mindennemű beavatkozás szigorúan tilos, még akkor is, ha
nehézségekbe ütközik másik végtag igénybevétele terápiás vagy
vizsgálati célokból, semmiféle szoros tárgy vagy ruhanemű nem
viselhető, óvakodni kell a sérülésektől, ill. azok esetén megfelelően el
kell látni a sérülést.

L.) Összefoglalás
A lymphoedema egy progresszióra hajlamos, helyi
immungyengeséggel együtt járó, krónikus, nem gyógyítható betegség,
mely kezelés nélkül súlyos komplikációk kialakulásához vezet. A
műtét előtti részletes felvilágosítással, csökkenthető a pszichés
trauma, mely a lymphoedema esetleges megjelenésekor fellép. A
műtéti és kezelési technikák fejlődése és a mindennapi gyakorlatban
történő elterjedésük csökkentik a secunder lymphoedema
kialakulásának gyakoriságát. A szakszerű időben történő
lymphoedema kezeléssel a beteg életminősége jelentős mértékben
javítható.
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