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Το 2005 εκτιμήθηκε ότι στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής  σε  211.000 

γυναίκες  θα γίνει η διάγνωση του 

καρκίνου του μαστού και 40.000 από 

αυτές θα πεθάνουν από το παραπάνω 

νόσημα
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Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού 

περικλείει την χειρουργική, την 

ακτινοβολία, την χημειοθεραπεία και 

την ορμονική θεραπεία
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Φυσιολογία  ΙΙ

Το προσαγωγό προτριχοειδικό 
αρτηριακό δίκτυο

Το απαγωγό μετατριχοειδικό 
φλεβικό δίκτυο

Το τριχοειδικό σύστημα

Προσυλλέκτες του λεμφικού 
συστήματος



Λειτουργία  μικροκυκλοφορίας 

λεμφικού συστήματος

90% επιστροφή των υγρών με το φλεβικό 

σύστημα

10% επιστροφή των υγρών με το λεμφικό 

σύστημα



Λειτουργία του λεμφικού 

συστήματος

Επιστροφή πρωτεϊνών στο καρδιαγγειακό σύστημα

Μετακίνηση περίσσειας υγρού από το μεσοκυττάριο

Μεταφορά των λιπωδών ουσιών μέσω των εντερικών 
λεμφαγγείων

Ανοσολογικές λειτουργίες  



Φυσιολογία  Ι

Το λεμφικό υγρό αποτελείται από 

Πρωτείνες 

Νερό

Κύτταρα (λευκά, λεμφοκύτταρα)

Υπολείμματα και ξένες ουσίες

Λιποκύτταρα



Τέσσερις πιέσεις ρυθμίζουν την εξαγγείωση 

και επαναρρόφηση των υγρών

Υδροστατική πίεση αγγείου 

Υδροστατική πίεση διάμεσου χώρου

Κολλοειδοσμωτική πίεση αγγείου

Κολλοειδοσμωτική πίεση διάμεσου χώρου



Λειτουργία  μικροκυκλοφορίας του 

λεμφικού συστήματος

Το λεμφικό σύστημα μεταφέρει μέχρι 10% της 

συνολικής μεταφορικής ικανότητας ενώ το 

υπόλοιπο 90% είναι η ασφαλιστική βαλβίδα



Λειτουργία  μικροκυκλοφορίας του 

λεμφικού συστήματος

Δυναμική ανεπάρκεια =οίδημα



Λειτουργία  μικροκυκλοφορίας του 

λεμφικού συστήματος

Μηχανική ανεπάρκεια=λεμφοίδημα



Οι παράγοντες κινδύνου

Ο καρκίνος

Tο είδος της  χειρουργικής αφαίρεσης των 
μασχαλιαίων λεμφαδένων

O αριθμός των αφαιρεθέντων λεμφαδένων

Η λοίμωξη του άκρου

Η περιοχή του σώματος και η ποσότητα της  
θεραπευτικής ακτινοβολίας

Tο μετεγχειρητικό αιμάτωμα

Η παχυσαρκία 

Η μειωμένη κινητοποίηση του άκρου

Η εξωτερική συνεχόμενη πίεση του άκρου 



Επιπτώσεις του καρκίνου του 

μαστού στο λεμφικό συστημα

Εμφάνιση λεμφοιδήματος

Θρόμβωση στις φλέβες του άνω άκρου

Πόνος και παράλυση του άκρου

Μετάσταση κυρίως προς το δέρμα

Αλλαγή ποιότητας της ασθενούς











Λεμφοίδημα:

Η μη φυσιολογική συσσώρευση υγρού 

πλούσιου σε πρωτεΐνες στο μεσοκυττάριο 

χώρο λόγω ανεπάρκειας του λεμφικού 

συστήματος και το οποίο δημιουργεί 

χρόνια φλεγμονή και αντιδραστική ίνωση 

στους σύστοιχους ιστούς 



Αιτιολογική  ταξινόμηση 

Λεμφοιδήματος
Πρωτοπαθές --- Δευτεροπαθές

Καρκίνος του Μαστού 

Οξύ         Χρόνιο

75% του χρόνιου λεμφοιδήματος θα εμφανιστεί 
μέσα σε τρία χρόνια από τη χειρουργική 
αντιμετώπιση
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Λεμφοίδημα

ΦΛΕΓΜΟΝΗ του άκρου

ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ του άκρου

ΠΑΡΑΛΥΣΗ του άκρου

Υπολευκωματιναιμία







ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ!
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Διάγνωση Ι

Η ποιο κοινή μέτρηση του λεμφοιδήματος 
είναι η μέτρηση της περιμέτρου  10 cm πάνω 
και κάτω από το ωλέκρανο. Οι παραπάνω 
μετρήσεις πρέπει να γίνονται 
προεγχειρητικά και ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα μετεγχειρητικά. 

Μια αύξηση >2 cm περιμέτρικά σε σχέση με 
την προεγχειρητική μέτρηση ή μια αύξηση >2 
cm μεταξύ του άκρου που έχει πάθηση και 
του άκρο που δεν έχει πάθηση τίθεται η 
διάγνωση του λεμφοιδήματος του άνω 
άκρου.



Διάγνωση  ΙΙ

Απεικονιστικές μέθοδοι

Κλασική Λεμφοαγγειογραφία: αντένδειξη

Έμμεση λεμφαγγειογραφία

Triplex φλεβών

CT

MRI

Ραδιοισοτοπική λεμφαγγειογραφία

Μαγνητική λεμφαγγειογραφία

Ξηρογραφία

Ογκομετρία



Επιπλοκές Λεμφοιδήματος

Φλεγμονές ( Ερυσίπελας-

Κυτταρίτιδα) 

Λεμφοστατική Υπερκεράτωση

Μυκητίαση

Λεμφικές κύστες και συρίγγια

Ίνωση και έλκη από ακτινοβολία

Κακόηθες Λεμφοίδημα (Σύνδρομο 

Stewart-Treves)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

http://viaggi.etz.it/listafotografie.php?l=Santorini&s=Grecia
http://viaggi.etz.it/listafotografie.php?l=Santorini&s=Grecia

