
Betegtájékoztató 
 

A szekunder, tehát műtét után kialakuló végtagi – kar vagy alsó végtagi – nyiroködémás betegek részére 
 

Az Ön betegsége miatt olyan műtétet hajtanak/hajtottak végre, ami eltávolítja, és egyúttal keresztezheti 
is a nyirok utakat (nyirokcsomókat, nyirokereket). Utána a sugárkezelés tovább roncsolja és a hegesedéssel 
együtt tovább csökkenti a nyirokkeringést. Mindezekre az Ön egészsége szempontjából szükség van/volt, nem 
lehet mérlegelni, de tudnia kell a műtét következményeiről és annak kezelési lehetőségeiről, bár ezen 
következmények nem minden esetben és nem egyforma súlyossággal jönnek létre. 
 
A nyiroködéma és tünetei 
 

A folyadék a végtagokban oda és visszaáramlik. Odafelé az artériák szállítják a vérrel az oxigént és a 
tápanyagot, visszafelé a vénák és a nyirokerek a vérrel és a nyirok folyadékkal a folyadékot és a 
salakanyagokat. Ez utóbbi 20 % - nyi mennyiséget jelent. Kellenek hozzá nyirokerek és nyirokcsomók, 
utóbbiak útközben szűrő funkciót töltenek be. Ha a nyirokcsomókat eltávolítják, és ha a nyirokerek sérülnek, 
ezt a funkciót a nyirokkeringés nem tudja többé 100% - osan ellátni. Az eredmény a folyadék és a salakanyag 
egy részének a végtagban rekedése. Az, hogy ez milyen gyorsan és milyen mértékben következik be, függ attól, 
hogy eredetileg mennyire volt ép a nyirokkeringés, a műtét és a sugárkezelés mennyire károsította azt és 
valamennyire attól is, hogy mekkora megterhelés, azaz fizikai munka történt az érintett végtagon. A tünetek a 
következők: 

1. szubjektív tünetek, azaz mit érez Ön, amikor nyiroködémája van: nehéz végtagérzés, zsibbadás, 
fájdalom, mozgás korlátozottság, „tasak” érzése a hónaljban, mellben, szűk a ruha, 

2. objektív, látható tünetek: a végtag vastagabb, esetleg az ujj benyomatot tartja, gyulladás, lehet 
duzzadt a műtétet környező testtájék: a mell, a mellkas, a hónalj, a hát és van olyan eset, amikor nem csak a kar, 
hanem a kézfej és az ujjak is ödémásak. Hosszú idő elteltével, kezelés nélkül másodlagos tünetek is 
kialakulnak: gyulladás, esetleg lázzal, azaz orbánc, nyirokcsorgás, a végtag kisebesedése. 
 
A szövődmények és tünetei 
 

Attól függően, hogy a nyirokkeringés károsodása milyen régen történt, mennyi vissza nem szállított 
folyadék és anyag mennyiség gyűlt össze, alakulnak ki a nyiroködéma szövődményei: 

1. miután a folyadék nem összenyomható, ellentétben a gázokkal, idővel kitör a nyomás alól, ennek 
következménye a nyirokcsorgás, amikor kisebb – nagyobb seben keresztül csepeg – folyik a nyirokfolyadék, ez 
nem tiszta víz, tehát a bőr felszínére jutva ott annak gyulladását és kisebesedését okozza, 

2. a végtagban összegyűlt nyirok folyadék pont azért, mert nem egyszerűen víz, a benne lévő 
gyulladáskeltő anyagok miatt fájdalmas, lassan vörösesen elszíneződött terület kialakulásához vezet, láz nélkül, 

3. ha a gyulladás gyorsan és lázzal, valamint egyéb kísérő tünetekkel, mint általános rosszullét jár, 
orbánc alakul ki, ebben az esetben a végtag hűtése mellett antibiotikumot kell adni, azt hogy melyiket és milyen 
módon, orvosnak kell eldönteni, az orbánc mindig jelzi, hogy a kezelés vagy nem valósult még meg, vagy 
kezelés közben a hibákat, 

4. idővel a folyadék kötőszövetesen átalakulhat, többé már nem lehet a végtagból kivezetni, a gyulladás 
keltő anyagok és a sebek talaján daganat is kialakulhat. 
 
A kezelés 
 

A nyiroködéma kezelése: természetesen sem a nyirokerek, sem a nyirokcsomók nem nőnek ki, a cél 
olyan utak megtalálása, ahol a felgyülemlett nyirok folyadék kivezethető. Ez az anatómia ismeretében 
megoldható, és abból áll, hogy rugalmas fásli feltekerésével megpróbáljuk ezen utak megnyitását, melyek 
normális körülmények között zárva vannak, a kezelés még kiegészíthető kézi és gépi nyirokmasszírozással is, 
de ezt csak szakember javaslatára és irányításával lehet. Ha jó állapot alakul ki, a fásli mellett orvosi, 
kompressziós gyógyharisnyát is lehet viselni. A különbség az, hogy az ödémás végtagból ödéma menteset a 



fásli tud létrehozni, a harisnya az ödéma mentességet csak megtartja. A kezeléseket időnként meg kell 
ismételni, a segédeszközöket egy életen át viselni kell. A nyiroködéma kezelésében a vízhajtó hatástalan ! 
 
A megelőzés 
 

Életmódbeli tanácsok betartásával megelőzhető a nyiroködéma kialakulása, illetve kialakulása esetén 
megállítható az állapot romlása. 

Tanácsok: óvakodjon az érintett végtag túlterhelésétől (cipekedés, házimunka,  pl. ablakpucolás, ásás), 
vigyázzon a sérülésekre, óvatosan manikűrözzön, nem szabad az érintett végtagból vért venni, infúziót bekötni, 
injekciót beadni, vérnyomást mérni és akupunktúrás kezelést alkalmazni, kerülje a hőhatásokat: napozás, 
szauna, szolárium, meleg fürdő, nem szabad szoros ruhadarabot viselni, nőknél a melltartó legyen széles pántú 
és kényelmes, ne hordjon az érintett végtagon órát, gyűrűt, fokozottan figyeljen a bőrápolásra, ajánlott a  
hidratáló krém használata! 


