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1. УВОД
Дефиниција лимфедема
• Лимфедем – тешко, хронично, дуготрајно, неизлечиво обољење
• Смањење квалитета живота
• Анатомска измена лимфног система( абнормално накупљање
течности у интерстицијуму ) - нема бола , само притисак
• Игнорација ( велики проблем )
• Постмастектомни едем – 20 милиона жена у свету
• Повећана инциденца – промена начина живота и рада
• Секундарни лимфедем – посттерапијска и функционална
компликација малигног тумора дојке

2.1. Терапијски модалитети
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КДФТ – свеобухватна терапија (базична основа – Vodder метода)
Vodder – ова метода – Dr Emil I Estrid Vodder
Водећа метода – базична метода за све остале школе
Földi Клиника (obesitas)
Casley-Smith школа (препарати кумарина)
Le Duck школа(пнеуматичне пумпе)
Dr. Vodder School – International – лиценцирање од 1993. године
Robert Harris – директор и старији инструктор( лиценцирање од
1993. године)
American Cancer Society – уводи КДФТ путем радионица (1998.)
КДФТ – постаје стандард у лечењу лимфедема

2.2. Анатомија лимфног система
Лимфа – безбојна течност,циркулише лимфним системом ( вода,20% беланчевина,
масне капљице, леукоцити и друге ћелије)
Лимфни капилари – микроскопски тубуси смештени између ћелија,скупљају лимфу
из органа и ткива („сидрени изданци“)
Сабирни лимфни судови – трослојни(перисталтика),настају спајањем капилара:
- Аферентни(пренодални) и еферентни(постнодални)
Лимфна стабла( трункуси):
 Потпречажна:
 Truncus intestinalis
 Truncus lumbalis dexter et sinister
 Надпречажна:
 Truncus jugularis
 Тruncus subclavius
 Truncus bbronchomediastinalis
Лимфни канали( дуктуси ):
 Ductus thoracicus
 Ductus lymphaticus dexter
Лимфни чворови - зрнасте структуре лимфног ткива 1-15mm (има их 600-900);
филтрирају лимфу и одстрањују распадне продукте ( транспорт малигних
ћелија – стварање метастатског депозита )

2.3.Физиологија лимфног система
• Дневни проток 2-3 л. ( 10 % интерстицијумске течности )
• Функција:
Дренажа течности из интерстицијума у системску
циркулацију
Контрола параметара интерстицијумске течности
(волумена,притиска и концентрације протеина)
Сигурносни систем против преоптерећења
течношћу
Хомеостаза
Имунолошка улога
• 2 фактора:

 Притисак међућелијске течности
 Активност лимфне пумпе
Лимфни ангион (залисци) >>лимфна ангиомоторика >>
„one way” систем

2.4.Патофизиологија лимфедема
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Накупљање протеина у интерстицијуму
Повлачење воде и појачавање едема
Повећање интерстицијског притиска и протока лимфе
Ширење преосталих лимфатика (реверзибилан ток –из
субдермалног у дермални ниво)
Промена структуре зида лимфног суда (фиброза)
Запаљенска реакција (услед акумулације воде и протеин)
Уништавање еластичног и стварање фибросклеротичног ткива
Прерастање адипозног и везивног ткива (сунђераста
конфигурација)
Промене и на хистолошком нивоу

Лимфни сигурносни фактор:
Динамичка инсуфицијенција (активација великим волуменом) - дуготрајно
стајање, седење, трудноћа, лет авионом
Механичка инсуфицијенција(не активира се)хирургија,инфекције,траума,зрачење

2.5.Дијагностиковање лимфедема
Најчешће коришћене методе:
• Мерење обима екстремитета (на 7 места) – обим већи од 2 cm
= лимфедем
• Волуметрија (истиснута течност)

• Штемеров знак (немогуће уштинути кожу између II и III прста)
Златни стандард - лимфангиосцинтиграфија
Допунски imidžing:
• Ултразвучна дијагностика
• Компјутеризована томографија
• Магнетна резонанца

2.6. Узроци настанка лимфедема
• Примарни(последица конгениталног одсуства или абнормалности лимфног
ткива:
 Milroy – ева болест( lymphoedema congenitalis )
Детињство > малформација лимфних чворова и судова
 Meige – ова болест( lymphoedema praecox )
Рани пубертет > лимфни судови без валвула
 Касни лимфедем( lymphoedema tarda )
Након 35 година
• Секундарни(опструкција или прекид лимфног система)

 Траума
 Хируршки захвати
 Радијација
 CA
 TBC
 Инфекција( erizipelas)
 Паразитарна инфекција( филаријаза)

2.7.Фактори ризика за настанак секундарног
лимфедема

• Фактори условљени врстом лечења:
Хируршке интервенције, хемиотерапија,зрачење, комбинација метода
• Фактори везани за примарну болест:
Стадијум болести, локализација тумора, патолошки статус лимфних
чворова,број лимфних чворова са позитивном патологијом
• Фактори везани за пацијента и клиничку слику:
 Објективни (непревентабилни):

Године живота, BMI, позитивна породична анамнеза,хипертензија,
рана појава лимфедема, време протекло од лечења основне болести
 Субјективни (превентабилни):
Инфекције, убоди, доминантност и ексцесивна употреба руке,
изложеност топлоти и хладноћи, погрешан хигијенско - дијететски
режим, игнорација, неспровођење рехабилитације

2.8. Клиничка слика секундарног лимфедема
• Акутни:
 Акутни 1 – благ пролазни, нестаје елевацијом
 Акутни 2 – неколико недеља, елевација и медикаментозна терапија
Акутни 1 и 2 не прелазе у хронични
 Акутни 3 – после инфекције, траума, опекотина,елевација и
антибиотици (Ки-компресија)
 Акутни 4 – најчешћи, подмукао, после 1,5 – 2 године након операције
• Пролазни(транзиторни) лимфедем-латентни период 6 месеци, прелази у
хронични
• Хронични – фибросклеротичне промене(сунђераст оток, компликације)
По обиму може бити:
o Благ ( < 20 % )
o Умерен до изражен ( 20 – 40 % )
o Веома изражен ( > 40 % )

2.9.Компликације лимфедема
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повећан обим и тежина екстремитета
Промена конфигурације екстремитета
Cellulitis
Lymphangitis
Erysipelas ( „ црвени ветар „ )
Брадавичасти кондиломи
Hylodermia ( „ цурење лимфе „ )
Трофичке промене са улцерацијама
Некроза ткива
Гангрена ткива
Ампутација
Lymphangiosarcom ( 1 % оболелих )

3.10. Лечење лимфедема
• Елевација екстремитета и еластични (компресивни рукав)
• Мануелна лимфна дренажа ( по Vodder – овој методи) – 5 хватова
• Пнеуматска компресија:
 Лимфодренажери – пнеуматске пумпе
 Вакуум – компресивна терапија ( васкулатор)
• КДФТ (Комплексна Деконгестивна Физикална Терапија) – 2 фазе
I фаза:
o Нега коже и ноктију
o МЛД
o Кратко – еластична вишеслојна
бандажа
o Ктх вежбе са бандажом
II фаза ( одржавање резултата из фазе I ):
o Нега коже и ноктију
o Самомасажа
o Ноћна кратко- еластична вишеслојна бандажа
o Ктх вежбе са бандажом или рукавом

3. КДФТ – КОМПЛЕКСНА ДЕКОНГЕСТИВНА
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА
3.1.Нега коже и ноктију
• Препоручује се ради смањења изложености бактеријама и гљивицама
(спречавање поновљеног атака целулитиса и/или лимфангитиса)
• Потребно је хидрирање коже:
 Коришћење лосиона ниске ph вредности ( ph<7 ) 2 x дневно
• Превенција траума или санирање
 Убоди, угризи,прекомерна изложеност топлоти и хладноћи

НЕ

НЕ

НЕ

3.2.Мануелна лимфна дренажа
• Метода која користи руке терапеута у сврху механичког
потискивања лимфе( посебно обучени терапеути )
• Заснована на техници dr Vodder-a, садржи 5 основних
хватова:
 Стојеће кругове
 Пумпање( црпљење )
 Покрет давања
 Заокретни покрет
 Глађење
• Основни принципи извођења

млд:

 Интензитет(притисак покрета) 30 – 40 mmHg
 Смер покрета(у правцу отицања лимфе)
 Редослед покрета
 Трајање хвата

Млд – извођење:
• Праћењем лимфних територија(тело – на 4 дела)

1. Почетак – пражњење централних базена – cisterna chylli
2. Стимулација лимфних судова и чворова незахваћеног
лимфног квадранта на супротној страни(врат, пазушна
јама супротне стране,препона на истој страни)
3. Деконгестија здравог региона > омогућава прихватање
лимфе из суседног, болесног подручја
4. Третирање захваћеног квадранта тачно одређеним
редоследом
 Прво проксимални сегменти, затим дистални сегменти
(труп, раме, надлакат, подлакат, ручје, шака)

• Овај систем пражњења омогућава пражњење горњих делова да би се
створили услови за пражњење доњих
• Смер покрета: унутар сваког сегмента у правцу отицања лимфе(од
дисталног ка проксималном)

• Ефекти МЛД:
 Истезање коже
 Потискивање лимфног застоја
 Побољшање лимфног тока
 Тренутно смањење притиска
 Смањење осећаја тежине у екстремитету
 Преусмеравање лимфе кроз очуване лимфне чворове
 Стимулисање стварања анастомоза( нових лимфних
путева)

• Контраиндикације за МЛД:
 Активни целулитис и друге упале екстремитета
 Акутна тромбоза дубоких вена
 Умерена или јака срчана инсуфицијенција( погоршава се
повећањем венског волумена)
 Инсуфицијенција бубрега
 Цироза јетре
 Опструкција горње шупље вене

3.3.Компресивна терапија
• Након МЛД следи компресивна терапија
• Ефекти компресивне терапије:
 Одржавање ефеката постигнутих МЛД
 Спречава се реакумулација већ накупљене течности
 Спречава се истезање коже
 Одржава се физиолошки облик екстремитета
•

Постоје 2 типа компресивне терапије:
1. Компресивно бандажирање
2. Компресивни делови одеће

3.3.1.Компресивно бандажирање
• Користи се краткоеластична бандажа
• Ствара вршне притиске који производе масажни ефекат
и стимулишу лимфни ток
• Разлика притиска у мировању и притиска при раду
делује као пумпа и покреће лимфу
• Низак притисак при мировању(боља од дугоеластичне)
• Најбољи терапијски ефекат постиже у комбинацији са
покретом

3.3.2.Компресивни делови одеће
• Помажу у редукцији лимфе и имају заштитну
улогу
• Користе се након постигнутог >> платоа <<
( довођење разлике у обиму за мање од 2 cm)
• Користи се као део третмана ( није довољан )
код благих едема после елевације или МЛД
• Рукави – 4 степена компресије

3.3.3.Кинезитерапија
• КТХ вежбе повећавају стопу лимфног протока
• Помажу природној мишићној пумпи да врати лимфу и венску
крв у циркулацију
1.
2.
3.
4.

Вежбе дијафрагмалног дисања
Вежбе за лимфедем - корективне
Вежбе флексибилности/истезања(истежу мишиће и везивно ткиво)
Аеробне вежбе( шетња, пливање, трчање...)

• Дозирање вежби – превелико замарање резултира контраефектом
( лимфедем се повећава )

3.3.4.Кинезиотејпинг
•
•
•
•
•

Примена еластичних лепљивих трака које се растежу дуж своје осе
Усмереном силом олакшавају дренажу лимфе у жељеном смеру
Подижу површинске лимфне структуре
Смањују лимфостатични притисак
Побољшавају функцију дубљих лимфних судова

Еластичне траке могу да се користе као алтернативни начин деконгестије :
 Код особа које не толеришу стандардну компресивну
терапију
 У регијама где је компресију тешко апликовати( лимфедем
главе, врата трупа и генитални лимфедем)
 У регијама где климатски услови ограничавају примену
вишеслојне компресивне бандаже или рукава

4. ЗАКЉУЧАК

Како живети са лимфедемом ?
• Здравствене последице
• Социјалне последице
 Нарушен квалитет живота
 Измена начина живота
 Прилагођавање породице
• Захтева већа финансијска средства >> болест богаташа <<
• Хроничан лимфедем захтева доживотан третман

МЛД ( део КДФТ третмана) помаже у отклањању здравствених
тегоба и поправљању психофизичког благостања

ХВАЛА НА ПАЖЊИ !

