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Τι είναι το λεμφοίδημα;

Όταν  διαταράσσεται η φυσιολογική ροή του λεμφικού υγρού στο σώμα, δημιουργείται 
συσσώρευση ή οίδημα στους λιπώδεις ιστούς, ακριβώς κάτω από το δέρμα σας, από 
το παγιδευμένο λεμφικό υγρό. Η μη φυσιολογική συσσώρευση λεμφικού υγρού 
ονομάζεται λεμφοίδημα και μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικά μέρη του σώματός 
σας, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, της περιοχής των γεννητικών οργάνων, των 
χεριών, του τραχήλου (λαιμού) ή της κοιλιάς, ανάλογα με το σημείο που τα αγγεία  έχουν 
υποστεί ζημιά.
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 Πώς δουλεύει  το λεμφικό σύστημα;

Το λεμφικό σύστημα είναι ένα σαφώς καθορισμένο τμήμα του 
ανθρώπινου σώματος και αποτελεί μέρος του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

Αποτελείται από ένα δίκτυο αγγείων, ιστών και οργάνων, όπως οι 
αμυγδαλές, ο σπλήνας και ο θύμος αδένας. Η κύρια λειτουργία 
του είναι η μεταφορά λεμφικού υγρού, που λέγεται λέμφος, σε 
όλο το σώμα.

Τα κύτταρα του σώματος λαμβάνουν οξυγόνο και θρεπτικά 
συστατικά μέσω του υγρού των ιστών που διατρέχει μέσα στα 
αιμοφόρα αγγεία. Το λεμφαγγεία απομακρύνουν τα προϊόντα 
του μεταβολισμού, τις τοξίνες, τα βακτήρια, τους ιούς και άλλα 
ανεπιθύμητα υγρά από τους ιστούς, τα κύτταρα και τα όργανα, 
βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Η λέμφος περιέχει επίσης πρωτεΐνες και λίπος οι οποίες 
απορροφώνται από το λεπτό έντερο μετά το φαγητό. Η λέμφος 
κινείται μέσω του λεμφικού συστήματος και συλλέγεται κοντά 
στον τράχηλο (λαιμό), ενώ στη συνέχεια ρέει στον ένα από δύο 
μεγάλους αγωγούς.

Αυτοί οι μεγάλοι αγωγοί αδειάζουν τη λέμφο σε φλέβες κάτω από 
την περιοχή του τραχήλου (λαιμού), και η λέμφος καταλήγει τελικά 
στην καρδιά, μέσω της οποίας επιστρέφει στην κυκλοφορία του 
αίματος.

Η  ροή της λέμφου υποστηρίζεται από τους μύες του σώματος. 
Δεν υπάρχει κεντρικός μηχανισμός που να ελέγχει τη διαδικασία 
αυτή, όπως λόγου χάρη είναι η καρδιά για το αίμα. Για αυτό η 
άσκηση είναι πολύ σημαντική. 

Ένας τυπικός λεμφαδένας έχει μέγεθος 0,5-2 cm και έχει σχήμα 
σαν φασόλι. Υπάρχουν εκατοντάδες λεμφαδένες στο σώμα — 
ειδικά στις μασχάλες, στη βουβωνική περιοχή και τον αυχένα και 
επίσης γύρω από τα έντερα, στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα.

Οι λεμφαδένες λειτουργούν ως ένα είδος φρουρού που φιλτράρει και 
καθαρίζει τη λέμφο από βακτήρια, προϊόντα του μεταβολισμού και 
καρκινικά κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα μέσα σε αυτούς αναπτύσσονται 
αμυντικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία βοηθούν 
στην καταπολέμηση λοιμώξεων.

Σε περίπτωση λοίμωξης ή εξάπλωσης καρκίνου, οι κοντινοί λεμφαδένες 
μπορεί να επηρεαστούν.

Ένα κατεστραμμένο ή εξασθενημένο λεμφικό σύστημα μπορεί να 
προκαλέσει τη συσσώρευση της λέμφου οδηγώντας σε πρήξιμο 
(λεμφοίδημα) της αντίστοιχης περιοχής.

Αμυγδαλές 

Θύμος Αδένας

Πλέγμα των 
μαστών

Θωρακικός  
Αγωγός

Εντερικός 
Λεμφαδένας

Παχύ έντερο

Σκωληκοειδίτιδα

Βουβωνικός 
Λεμφαδένας

Μυελός  
των οστών

Λεμφαγγεία

Λεπτό  
έντερο

Σπλήνα

Μασχαλιαίος 
Λεμφαδένας

Λεμφαγγεία
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 Υπάρχουν δύο τύποι λεμφοιδήματος  

• ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ: Εκ γενετής  βλάβη των λεμφικών αγγείων (σπάνια)

• ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ: Επίκτητη λεμφική βλάβη (συχνή)

 Ποιες είναι οι γενικές αιτίες και οι παράγοντες κινδύνου  
 του δευτερογενούς λεμφοιδήματος; 

Το λεμφοίδημα δεν οφείλεται μόνο στην εμφάνιση καρκίνου ή στη θεραπεία του. Μπορεί επίσης να προκληθεί από την 
αύξηση της λεμφικής παραγωγής, λόγω νεφρικής, καρδιακής ή φλεβικής ανεπάρκειας ή λόγω μειωμένης ροής, όπως στην 
περίπτωση της λεμφικής απόφραξης. Ένας συνδυασμός διαφορετικών αιτίων είναι επίσης συχνός.

Οι ιδιοσυστασιακοί (προσωπικοί) παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την ανάπτυξη λεμφοιδήματος μπορούν 
να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης λεμφοιδήματος μετά από την επιτέλεση λεμφαδενεκτομής (χειρουργική αφαίρεση 
λεμφαδένων):

• Η ηλικία

• Η παχυσαρκία ή η κακή διατροφή

• Το οικογενειακό ιστορικό και τα γενετικά σύνδρομα

• Η βλάβη του φλεβικού δικτύου (ήδη υπάρχουσα βλάβη των φλεβών όπως θρομβοφλεβίτιδα, χρόνια φλεβική 
ανεπάρκεια, μετα-θρομβωτικό σύνδρομο και βαθιά φλεβική θρόμβωση)

• Η παρατεταμένη ακινησία 

• Η δερμάτωση (φλεγμονή δέρματος)

• Ο προχωρημένος καρκίνος 

• Η εξωτερική συμπίεση 

Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με διάφορες θεραπείες:

• Χειρουργείο με αφαίρεση ή μη λεμφαδένων 

• Ακτινοθεραπεία

• Χειρουργικές λοιμώξεις 

• Ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση

 Λεμφοίδημα σε γυναικολογικούς καρκίνους 

Το λεμφοίδημα είναι μία από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται σε γυναικολογικούς καρκίνους.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, συχνά αφαιρούνται λεμφαδένες, είτε επειδή είναι καρκινικοί είτε για να 
πραγματοποιηθεί σταδιοποίηση της εξάπλωσης της νόσου.

Αυτό μπορεί να εμποδίσει τη λεμφική απορροή. Η θεραπεία του καρκίνου, όπως η ακτινοθεραπεία, μπορεί επίσης να 
προκαλέσει βλάβη στους λεμφαδένες. Το ποσοστό του λεμφοιδήματος σε γυναικολογικούς καρκίνους κυμαίνεται μεταξύ 
5-70%. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στον αριθμό και τη θέση των λεμφαδένων που αφαιρέθηκαν, τον τύπο της χειρουργικής 
επέμβασης και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές.
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Το 2019, το ENGAGe διεξήγαγε μια έρευνα στις ομάδες-μέλη της σχετικά με τον «Γυναικολογικό Καρκίνο και το Λεμφοίδημα».

Από τις 278 ερωτηθείσες, στο 74% αφαιρέθηκαν λεμφαδένες χειρουργικά. Ο αριθμός των λεμφαδένων που αφαιρέθηκαν 
ανά ασθενή κυμαινόταν από τέσσερις έως 100.

Συνολικά, στις 183 που απάντησαν (65% περίπου) ανέφεραν ότι είχαν λεμφοίδημα σε διαφορετικά στάδια :

 Συμπτώματα του λεμφοιδήματος

Το λεμφοίδημα αναπτύσσεται περιπτωσιολογικά και μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση ή 
μετά από αρκετά χρόνια. Μπορεί να επηρεάσει και τα δύο πόδια, αλλά σε διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικές 
περιοχές αυτών.

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην περιοχή των γεννητικών οργάνων ή στην κοιλιά. Ο τρόπος που αναπτύσσονται και 
εμφανίζονται τα συμπτώματα διαφέρει.

Τυπικά συμπτώματα:

• Οίδημα, ελαφρύ έως σοβαρό, το οποίο δημιουργεί μια άβολη αίσθηση όταν φοράτε ρούχα ή παπούτσια, ιδίως 
στην περιοχή:

 o Ολόκληρου του κάτω άκρου
 o Μέρους του ποδιού
 o Δακτύλων
 o Βουβωνικής περιοχής και γεννητικών οργάνων
 o Κοιλιάς

Επίσης μπορεί να γίνει αντιληπτό ως

• Βάρος στα άκρα 

• Πόνος και δυσφορία

•  Η κίνηση του προσβεβλημένου άκρου γίνεται δύσκολη ή περιορισμένη 

• Δερματικά προβλήματα, που συμπεριλαμβάνουν :

 o μυρμήγκιασμα

 o επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις

 o πάχυνση ή τραχύτητα του δέρματος 

 o φουσκάλες

 o εξανθήματα

• Υπερβολική κόπωση 

Στάδιο 0 23,5 %

Στάδιο 1 37,7 %

Στάδιο 2 20,8 %

6,0 %Στάδιο 3
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Το λεμφοίδημα κατηγοριοποιείται σε τέσσερα στάδια. 

Δεν είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθεί από το πρώιμο στάδιο σε ένα πιο προχωρημένο. Ωστόσο, εάν συμβεί αυτό, η πορεία 
μπορεί να είναι πολύ αργή. Ακόμα κι αν το κατεστραμμένο λεμφικό σύστημα δεν μπορέσει ποτέ να επιδιορθωθεί πλήρως, 
είναι πιθανό μία ασθενής από το στάδιο 0 να μην φθάσει ποτέ στο στάδιο 1.

Στάδιο 0: Υποκλινικό στάδιο

Η λεμφική απορροή έχει υποστεί βλάβη λόγω της αφαίρεσης των λεμφαδένων και / ή της θεραπείας με ακτινοβολία, αλλά 
δεν υπάρχει αισθητό πρήξιμο. 

Αυτό το στάδιο μπορεί να διατηρείται σταθερό για μεγάλο χρονικό διάστημα..

Στάδιο 1: Στάδιο που αναστρέφεται αυτόματα

Το πρήξιμο υπάρχει κι όταν πατάτε με ένα δάχτυλο το δέρμα  
προκαλείται εντύπωμα στο μέλος, σχηματίζοντας ανάγλυφα σημάδια. 

Το πρήξιμο υποχωρεί με την ανύψωση των άκρων .

Στάδιο 2a: Στάδιο το οποίο δεν αναστρέφεται  
           αυτόματα

Το πρήξιμο υπάρχει, προκαλείται εντύπωμα στο μέλος όταν πιέζετε  
το δέρμα με το δάχτυλο αλλά σπάνια μειώνεται το πρήξιμο με την  
ανύψωση των άκρων. Μπορεί να αντιστραφεί με διάφορες θεραπείες. 

Στάδιο 2b: 

Εφόσον δεν εφαρμοσθεί κάποια μέθοδος θεραπείας, οι ιστοί (το δέρμα) 
γίνονται πιο άκαμπτοι και παχείς. Δεν προκαλείται πλέον εντύπωμα κατά 
την πίεση του δέρματος λόγω του υπερβολικού υποδορίου λίπους και της 
εγκατεστημένης ίνωσης. 

Η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί μερικώς, μόνο με την εφαρμογή 
θεραπείας.
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Στάδιο 3: Λεμφοστατική ελεφαντίαση

Το πρήξιμο δεν εξαφανίζεται, η ίνωση του δέρματος είναι μόνιμη. Η υφή του δέρματος αλλάζει και γίνεται πιο πυκνή. 
Εναποτίθεται πλεονάζον λίπος, αναπτύσσονται εξογκώματα και μπορεί να υπάρχει λεμφόρρροια.

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί το στάδιο, καθώς ακολουθούνται διαφορετικές θεραπευτικές μέθοδοι στα διάφορα 
στάδια με διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας.

 Γιατί το λεμφοίδημα διαγιγνώσκεται συνήθως  
 σε προχωρημένο στάδιο;  

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την διάγνωση σε προχωρημένο στάδιο:

• Το λεμφοίδημα θεωρείται μια καθυστερημένη παρενέργεια της θεραπείας του καρκίνου.

• Η ανίχνευση του είναι δύσκολη στα αρχικά στάδια.

• Ορισμένοι επαγγελματίες υγείας δεν είναι ακόμη επαρκώς εκπαιδευμένοι στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση 
του λεμφοιδήματος.

• Τα νοσηλευτικά ιδρύματα  δεν διαθέτουν τα εργαλεία για να το αποτρέψουν ή αποτελεσματικούς τρόπους για 
το αντιμετωπίσουν. 

• Οι ασθενείς δεν είναι ενημερωμένες και ζητούν βοήθεια σε μεταγενέστερο στάδιο. 

• Οι συν-νοσηρότητες (προσωπικοί παράγοντες κινδύνου) μπορούν να λειτουργήσουν ως συγχυτικοί παράγοντες. 

• Δεν  έχουν αναπτυχθεί ακόμα σαφή διαγνωστικά κριτήρια.

 Πως ανιχνεύεται το λεμφοίδημα;  

Δεν υπάρχει  μια σαφώς αναγνωρισμένη μέθοδος ανίχνευσης του λεμφοιδήματος. Η μέθοδος και ο ορισμός του 
λεμφοιδήματος μπορεί να διαφέρει από ιατρό σε ιατρό.

Στα τυπικά συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς συμπεριλαμβάνονται το πρήξιμο του ποδιού, ο παροδικός πόνος και 
το αίσθημα βάρους.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι για την διάγνωση του λεμφοιδήματος.

• Ένα απλό εργαλείο είναι η μέτρηση και η σύγκριση της περιφέρειας των άκρων, κατά την οποία διαφορά στη 
διάμετρο αυτών που υπερβαίνει τα 3 cm θεωρείται ως δείκτης ύπαρξης λεμφοιδήματος.

• Η αξονική τομογραφία ή η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθούν αλλά αυτές οι μέθοδοι δεν είναι 
ιδανικές για την παρακολούθηση της ασθενούς που κινδυνεύει να αναπτύξει λεμφοίδημα κυρίως λόγω του 
υψηλού κόστους και της πρόσληψης ακτινοβολίας

• Πρόσφατα, έχει χρησιμοποιηθεί μια νέα τεχνική όπου μετράται η αντίσταση των ιστών μέσω της ηλεκτρικής 
ενέργειας, που ονομάζεται φασματοσκοπία. Δεν φέρει κινδύνους και μετρά με ακρίβεια το λεμφοίδημα.
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 Πώς να αποτρέψετε ή να μειώσετε τη συχνότητα εμφάνισης 
 λεμφοιδήματος;  

ΤΟ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ.

Η έγκαιρη ανίχνευση και η σωστή διαχείριση του λεμφοιδήματος είναι απαραίτητες για τον περιορισμό των επιπτώσεών του.

Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας εάν αναπτύξετε λεμφοίδημα.

Οι χειρουργοί μπορούν να  μειώσουν τον κίνδυνο λεμφοιδήματος ακολουθώντας εναλλακτικές χειρουργικές μεθόδους. 
Η πιο σημαντική είναι η χρήση ανίχνευσης του λεμφαδένα φρουρού (ο πρώτος λεμφαδένας με τον οποίο συνδέεται ο 
όγκος), η οποία τους επιτρέπει να μειώσουν τον αριθμό των λεμφαδένων που αφαιρούνται ενώ προσφέρει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα όσον αφορά την ανίχνευση.

Θα πρέπει επίσης να είναι πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζονται τους λεμφαδένες κατά την αφαίρεση τους, ώστε να μην  
τραυματίζονται οι υπόλοιποι.

Οι ασθενείς πρέπει:

• Να φροντίζουν το δέρμα τους. Να το διατηρούν ενυδατωμένο.

• Να αντιμετωπίζουν προσεκτικά κάθε μικρό τραυματισμό του δέρματος. Χρειάζεται να το καθαρίζουν  αμέσως 
και να εφαρμόζουν αντιβακτηριακή κρέμα και επίδεσμο. Δεν πρέπει να τρυπάνε  το δέρμα χωρίς λόγο με 
βελόνες.

 • Να κόβουν προσεκτικά και να φροντίζουν τα νύχια τους

• Να αποφεύγεται  η υπερθέρμανση του σώματος όπως σε 
ζεστό μπάνιο ή σάουνα 

• Να ασκούνται. Η άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος να για να 
βοηθηθεί η διακίνηση της λέμφου μέσω των μυών.

• Να κολυμπούν. Η κολύμβηση επίσης βοηθά στην ανεμπόδιστη 
ροή της λέμφου γιατί λειτουργεί σαν φυσικό μασάζ.

• Να χρησιμοποιούν κάλτσες συμπίεσης όταν ξέρουν ότι θα 
χρειαστεί να σταθούν ή να καθίσουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ή εάν ταξιδεύουν.

• Να επισκεφτούν νοσηλευτικό ίδρυμα  για να συζητήσουν τον 
πιθανό κίνδυνο εμφάνισης λεμφοιδήματος εάν αισθάνονται 
βάρος ή συνεχή πόνο στο άκρο ή αυτό είναι πρησμένο

• Να διατηρούν ένα υγιές σωματικό βάρος 
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    ΤΟ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Το λεμφοίδημα προκαλεί όχι μόνο σωματικά προβλήματα αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει την 

εμφάνιση μιας γυναίκας καθώς και την ψυχολογική της ευημερία.

Η καθημερινή ζωή της μπορεί να γίνει δύσκολη έως και αφόρητη. Κλέβει την αίσθηση της χαράς από 

την ζωή. Είναι μια κατάσταση χρονοβόρα και με πολύ κόστος σε καθημερινή βάση. Δυσκολεύεσαι να 

περπατήσεις, να καθίσεις, ακόμα και να φορέσεις παπούτσια ή να κάνεις τα απλά, καθημερινά πράγματα

Αίσθημα βάρους, παροδικός πόνος, μούδιασμα και αίσθημα μυρμηγκιάσματος εμφανίζονται συχνά.

Οι γυναίκες αισθάνονται λιγότερο ελεύθερες και όχι αρκετά θηλυκές, καθώς επηρεάζει όλες τις πτυχές 

της ζωής τους.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η ασθενής μπορεί να έχει προβλήματα κίνησης και να τεθεί  σε λειτουργική 

αναπηρία λόγω συνεχιζόμενων λοιμώξεων και σοβαρού πόνου. Τραύματα που αναπτύσσονται είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να επουλωθούν.

Μπορεί να νιώθει ντροπή, που δύναται να οδηγήσει σε κατάθλιψη.

• Εάν είχατε αφαίρεση λεμφαδένων κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή / και ακτινοθεραπείας, 
είστε στο στάδιο 0.

• Το λεμφοίδημα μπορεί να μην προχωρήσει ποτέ στο στάδιο 1.

• Ρωτήστε τον γιατρό σας πώς μπορείτε να προστατευτείτε πριν δείτε τα πρώτα σημάδια  
να εμφανίζονται.

•  Μην περιμένετε να εμφανιστεί το πρήξιμο για να ζητήσετε βοήθεια!

• Δράστε άμεσα!

• Η άμεση διαχείριση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επιδείνωσης του λεμφοιδήματος.

• Φροντίστε το δέρμα σας, ασκηθείτε και ακολουθείστε μια σωστή διατροφή.

 Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το λεμφοίδημα;  

Η ασθενής θα πρέπει να εξεταστεί εξονυχιστικά πριν τη θεραπεία.

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί εάν η ανάπτυξη λεμφοιδήματος οφείλεται στην απομάκρυνση των λεμφαδένων 
(καλόηθες) ή λόγω μετάστασης (εξάπλωση καρκίνου) στον λεμφαδένα (κακόηθες).

Η κατάσταση της ασθενούς πρέπει να παρακολουθείται στενά, καθώς ακόμη και μια φαρμακευτική αγωγή  που πιθανόν  
λαμβάνεται μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση του λεμφοιδήματος.

Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την έκταση της πάθησης. Ο στόχος είναι η πρόληψη και ο έλεγχος της 
εξέλιξης του οιδήματος, ώστε να διατηρηθεί στο χαμηλότερο δυνατό στάδιο, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία.

Το καλύτερο είναι η ασθενής να είναι ενήμερη και να αρχίσει να φροντίζει αυτήν την καθυστερημένη ανεπιθύμητη ενέργεια 
πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.



10 © European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups 2020 | Λεμφοίδημα στους γυναικολογικούς καρκίνους

Η πιο συνηθισμένη θεραπεία ονομάζεται πλήρης φυσιοθεραπευτική θεραπεία λεμφοιδήματος ή πλήρης 
αποσυμφορητική θεραπεία και αποτελεί μία διά βίου θεραπεία. 

Κατά κανόνα, η θεραπεία αποτελείται από φυσιοθεραπεία, χρήση συμπιεστικών επιδέσμων, κάλτσες συμπίεσης, άσκηση 
και περιποίηση δέρματος.

Άλλες θεραπείες περιλαμβάνουν:

• Φαρμακευτική αγωγή 

• Συσκευή συμπίεσης

• Πλαστική χειρουργική

Περιποίηση 
δέρματος +
περιποίηση πληγής

Περιποίηση 
δέρματος +
περιποίηση πληγής

Φάση I 
Αποσυμφόρηση

Φάση II 
Συντήρηση

Άσκηση ΆσκησηΛεμφική 
     παροχέτευση 
         με μάλαξη 

Συμπιεστικοί 
επίδεσμοι

Ενδύματα 
συμπίεσης 

Λεμφική 
παροχέτευση 
με μάλαξη 
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Η  αποσυμφορητική θεραπεία με συμπίεση χρησιμοποιείται σε ασθενείς στα στάδια 1, 2α και 2β και αποτελείται 
από δύο φάσεις: 

Φάση 1 ή «Φάση αποσυμφόρησης»:  θεραπεία εφαρμοζόμενη από τον ειδικό θεραπευτή

Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι να υποστηρίξει τους μύες ώστε να κινητοποιηθεί η λέμφος από την περιοχή του 
λεμφοιδήματος και να το επιστρέψουν στην κυκλοφορία.

Με αυτόν τον τρόπο, η διάταση της πάσχουσας περιοχής μειώνεται και το μέγεθος επανέρχεται σε φυσιολογικά ή σχεδόν 
φυσιολογικά επίπεδα, διατηρώντας παράλληλα υγιές το δέρμα. Αυτή η θεραπεία παρέχεται σε κλινική ή σε νοσοκομείο ως 
εξωτερικός ασθενής και η θεραπεία συμπεριλαμβάνει την περιποίηση του δέρματος, τη λεμφική μάλαξη, τη συμπιεστική 
περίδεση, την εφαρμογή συστήματος πιεσοθεραπείας  και την άσκηση. 

Η θεραπεία πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Ο θεραπευτής λεμφοιδήματος μπορεί επίσης να 
βοηθήσει με τεχνικές βαθιάς αναπνοής, χαλάρωσης, διατροφής και άλλους τρόπους βελτίωσης της καθημερινής ζωής της 
ασθενούς.

Φάση 2 ή «Φάση συντήρησης»:  θεραπεία εφαρμοζόμενη από τον ασθενή 

Σε αυτή τη φάση, οι ασθενείς προσπαθούν να διατηρήσουν τη βελτιωμένη τους κατάσταση, συνεχίζοντας να ακολουθούν 
τις συμβουλές του θεραπευτή, χρησιμοποιώντας κάλτσες συμπίεσης, άσκηση κ.λπ., προκειμένου να αποφευχθεί η 
επανεμφάνιση της οιδήματος.

Είναι αναγκαίες οι τακτικές επισκέψεις στο κέντρο αποθεραπείας.

Είναι αβέβαιο πόσο αποτελεσματική είναι η λεμφική μάλαξη στην θεραπεία αποσυμφόρησης. Πρόσφατες μελέτες έχουν 
δείξει ότι  1-2 ώρες μάλαξης  οδηγούν σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα και το 
χρόνο θεραπείας της μεθόδου, αυτή καθίσταται αμφίβολο εάν η λεμφική μάλαξη πρέπει να συμπεριληφθεί στη θεραπεία.
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Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω αν δω τα  
πρώτα σημάδια ;  

Οι εξειδικευμένοι θεραπευτές μπορούν να προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες και ο ειδικός στον οποίο 
θα πρέπει να απευθυνθείτε εξαρτάται από τον τύπο θεραπείας που έχετε αποφασίσει να ακολουθήσετε.

Ένας εξειδικευμένος θεραπευτής μπορεί να είναι : 

• Φυσιοθεραπευτής 

• Ογκολόγος

• Πλαστικός χειρουργός

• Αγγειοχειρουργός

• Αγγειολόγος 

• Δερματολόγος

Βεβαιωθείτε όμως ότι ο γιατρός που θα απευθυνθείτε έχει εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος, 
γιατί η εξειδίκευση στην αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος δεν αποτελεί απαραίτητο κεκτημένο σε αυτές τις 
περιπτώσεις. Επίσης ελέγξτε εάν το νοσοκομείο κοντά σας διαθέτει ειδική ομάδα θεραπείας που δουλεύει  με 
το λεμφοίδημα.

Πρόσθετοι επαγγελματίες υγείας μέλη της ειδικής ομάδας θεραπείας είναι:

• Ορθοπεδικός

• Παθολόγος

• Ψυχοθεραπευτής

• Υποδηματοποιός εξειδικευμένος στην παραγωγή ορθοπεδικών υποδημάτων

• Κοινωνικός λειτουργός 

•  Διαιτολόγος 
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 Χειρουργική θεραπεία για το λεμφοίδημα   

Η χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος έχει προχωρήσει σημαντικά συγκριτικά με τις 
παραδοσιακές μεθόδους προσέγγισης, όπως η λιποαναρρόφηση που πραγματοποιείται συνήθως στα τελικά στάδια  απλά  
για να ανακουφίσει την ασθενή αφαιρώντας το πλεονάζον λίπος –αν και δεν βελτιώνει την λεμφική παροχέτευση στο άκρο.

Υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις, που χρησιμοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο της νόσου και τους προσωπικούς 
παράγοντες κινδύνου της ασθενούς. Στις σύγχρονες μεθόδους συμπεριλαμβάνονται η μικροχειρουργική λεμφική 
παράκαμψη και η μεταμόσχευση λεμφαδένων.

Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στα αρχικά στάδια της νόσου, και έτσι μπορεί να μειωθεί η ανάγκη για 
φυσιοθεραπείες ή της εφαρμογής ενδυμάτων συμπίεσης.

Στα πρώτα στάδια (1 και 2α), η μικροχειρουργική λεμφική παράκαμψη δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ των λειτουργικών 
λεμφικών αγγείων ώστε να επιτραπεί ξανά η κυκλοφορία  του λεμφικού υγρού.

Η μικροχειρουργική μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της λεμφικής παροχέτευσης, να μειώσει το οίδημα και την αίσθηση 
βάρους και να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου.

Είναι μια επέμβαση στην οποία μπορεί να υποβληθεί κάποιος ως  εξωτερικός ασθενής, με πολύ μικρή τομή και πολύ μικρή 
απώλεια αίματος.

Στα πιο προχωρημένα στάδια, (2 και αρχές 3), στα οποία έχουν υποστεί βλάβη περισσότερα μεν λεμφαγγεία αλλά 
δεν παρατηρούνται σοβαρές μεταβολές στους μαλακούς ιστούς, υγιείς και λειτουργικοί λεμφαδένες μπορούν να 
μεταμοσχευθούν στην πληγείσα περιοχή προκειμένου να επανασυνδεθεί το λεμφικό σύστημα και να μειωθεί το 
οίδημα. Οι υγιείς λεμφαδένες μπορούν να παρθούν από  τον τοιχωματικό υπεζωκοτικό χώρο (πλευρικό θώρακα), τον 
τράχηλο(λαιμό) ή το ενδοκοιλιακό λίπος. Κάθε σύμπλοκο λεμφαδένων το οποίο πρόκειται να μεταμοσχευθεί συλλέγεται 
μαζί με την τροφοφόρο αρτηρία και φλέβα και στη συνέχεια μεταφέρονται και συνδέονται με την αρτηρία και τη φλέβα 
του προσβεβλημένου άκρου προκειμένου να επανεκκινηθεί η λεμφική ροή.

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί ότι αυτές οι επεμβάσεις δεν είναι διαθέσιμες παντού και σε πολλά μέρη εξακολουθούν να 
θεωρούνται πειραματικές.
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Το ENGAGe θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη της Εκτελεστικής Ομάδας για τη διαρκή 
διαθεσιμότητά τους και τη δουλειά τους για την ανανέωση αυτού του δελτίου πληροφοριών. 

Το ENGAGe επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της προς τους συγγραφείς 
Μαρία Παπαγεωργίου (GR), Icó Tóth (HU), και στους γιατρούς  
Dr. Karina Dahl Steffensen (DK) και ο Δρ Murat Gultekin, (TR)  
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Στοιχεία επικοινωνίας του ENGAGE 

Ιστοσελίδα: https://engage.esgo.org/
E-mail: engage@esgo.org

Facebook: https://www.facebook.com/groups/155472521534076/about/

Το ENGAGe συνιστά να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σύλλογο ασθενών!

Στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών „Κ.Ε.Φ.Ι.“ 
Αθηνών και της Ομάδας Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο «Εριφύλη» Κ.Ε.Φ.Ι. 

Διεύθυνση: Λουίζης Ριανκούρ 29, 11523, Αθήνα
Τηλ: 210 6468222, 210 3244390 

Fax: 210 6468221 
Ιστοσελίδα: http://www.anticancerath.gr/

E-mail: info@anticancerath.gr
Facebook: https://www.facebook.com/skkephi/

https://www.facebook.com/Erifyle/




