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ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η λέμφος αποτελεί 
μέρος του αμυντικού 
μηχανισμού του 
σώματος. Καθαρίζει 
τους ιστούς από 
διάφορους 
παθογόνους 
οργανισμούς, στην 
συνέχεια περνά και 
φιλτράρεται μέσα από 
τους λεμφαδένες, ενώ 
τέλος ενώνεται με την 
φλεβική κυκλοφορία 
στην πορεία προς την 
καρδιά.



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

Λεμφοίδημα ονομάζεται το 
οίδημα ενός τμήματος του 
σώματος, ιδιαίτερα των 
άκρων, που προκαλείται 
από την ανώμαλη 
συσσώρευση του λεμφικού 
υγρού, είναι συχνή επιπλοκή 
μετά την θεραπευτική 
αντιμετώπιση Ca μαστού.

Η επίπτωση και η 
σοβαρότητά του εξαρτώνται 
από τον τύπο της 
θεραπείας(εκτομή
λεμφαδένων-
ακτινοθεραπεία- έκταση της 
τοπικής βλάβης των 
λεμφαγγείων)  και την 
ικανότητα του λεμφικού 
συστήματος να αντιρροπίσει.



Στάδιο Ο

Υποκλινική  
κατάσταση χωρίς 
οίδημα όπου το 
λεμφικό σύστημα 
έχει τραυματιστεί και 
η λεμφική 
κυκλοφορία έχει 
διαταραχθεί. 

Υπάρχει κίνδυνος 
εκδήλωσης 
λεμφοιδήματος.

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ



Στάδιο Ι

Πρώιμο στάδιο 
λεμφοιδήματος που 
εμφανίζεται 
συσσώρευση της 
λέμφου στη περιοχή 
που προσωρινά 
αποκαθίσταται στην 
ανάρροπη θέση. 

Η πίεση προκαλεί ήπιο 
εντύπωμα.

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ



Στάδιο ΙΙ

Έντονο οίδημα με 
ίνωση.

Δεν
δημιουργούνται
εύκολα εντυπώματα.

Η ανάρροπη θέση δε
μειώνει  το οίδημα.

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ



Στάδιο ΙΙΙ

Το πλέον προχωρημένο 
στάδιο με εικόνα 
λεμφοστατικής
ελεφαντίασης.

Η ίνωση είναι πολύ έντονη, 
το δέρμα εμφανίζει 
θηλώματα και 
υπερκερατώσεις.

Βάρος – Πόνος –
Περιορισμός στην 
κινητικότητα.

Κίνδυνος λοιμώξεων

Σε πολύ προχωρημένο 
στάδιο υπάρχει κίνδυνος 
ανάπτυξης σαρκωμάτων και 
παράλυσης του άκρου.

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ



Υπάρχει ελπίδα για τους 

ασθενείς;

 Το λεμφοίδημα 
αντιμετωπίζεται 
θεραπευτικά με 
συντηρητικές μεθόδους 
που πρέπει να 
εφαρμόζονται από το 
αρχικό στάδιο.

 Η θεραπεία του 
λεμφοιδήματος εξαρτάται 
από το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται το οίδημα και το 
πόσο έγκαιρα αρχίζει η 
αγωγή. Ανάλογα είναι και 
τα αποτελέσματα.



Οι ασθενείς που προσέρχονται για 
θεραπεία  με λεμφοίδημα Ι ή ΙΙ σταδίου 
παρουσιάζουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να 
θεραπεύσουν ολοκληρωτικά το λεμφοίδημα.

Οι ασθενείς με λεμφοίδημα προχωρημένου 
ΙΙ ή ΙΙΙ σταδίου παρουσιάζουν καλή 
πιθανότητα να περιορίσουν σημαντικά το 
λεμφοίδημα, μειώνοντας τον κίνδυνο 
δυσάρεστων επιπλοκών που προκαλούνται 
από αυτό.

Επιπλέον ελαττώνεται το ψυχικό stress που 
προκαλείται από το οίδημα.



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

Παράγοντες κινδύνου

 Διάνοιξη ραφής.

 Μόλυνση του τραύματος.

 Τύπος χειρουργικής επέμβασης.

 Ακτινοθεραπεία.

 Παχυσαρκία.

 Ηλικία ασθενούς. Γυναίκες μεγαλύτερες των 55 ετών 
αναπτύσσουν κλινικά σημαντικό λεμφοίδημα σε ποσοστό 22% των 
περιπτώσεων, και γυναίκες μικρότερες των 55 ετών σε ποσοστό 
14% των περιπτώσεων. 

 Μία στατιστικά σημαντική, αυξημένη εμφάνιση των συμπτωμάτων 
έχει αναφερθεί σε γυναίκες που εργάζονταν κατά το πρώτο έτος 
μετά την εγχείρηση. 

 Λανθασμένες συνθήκες φυσικοθεραπείας (πολύ έντονα).



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

Ανάπτυξη οιδήματος μετά την πάροδο 2 ετών 
εμφανίζεται στο 10%-30% των περιπτώσεων.

Η εξοίδηση του βραχίονα μετά από μία παρατεταμένη 
περίοδο χωρίς οίδημα μπορεί να αποτελεί το πρώτο 
σύμπτωμα υποτροπής της νόσου. 



Διάγνωση

 Όπως γίνεται αντιληπτό το χέρι έχει
μειωμένη αποχετευτική ικανότητα της
λεμφικής κυκλοφορίας, οπότε
κινδυνεύει εάν κάποιος παράγοντας
διαταράξει αυτή τη λεπτή ισορροπία,
να προκληθεί λεμφοίδημα.

 Στο 90% των περιπτώσεων η
διάγνωση στηρίζεται στην λήψη του
ιστορικού, την κλινική εξέταση και την
ψηλάφηση. Αν δεν υπάρχει σαφήνεια
σχετικά με την γένεση του οιδήματος,
τότε πρέπει να ερευνηθεί η
περίπτωση υποτροπής της νόσου.

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πότε ενδείκνυται να αρχίσει η θεραπευτική

αγωγή αποιδηματικής Φυσικοθεραπείας;



ΑΠΟΙΔΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά την αφαίρεση των χειρουργικών ραμμάτων, η 

θεραπευτική αγωγή, συνιστάται να αρχίσει με 

συχνότητα 2 -3 φορές την εβδομάδα για 3 μήνες, 

σε συνδυασμό με τη τήρηση προφυλακτικών 

μέσων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης 

λεμφοιδήματος.



Θεραπεία – Στόχοι

Η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει:

 χρήση μηχανημάτων φυσικοθεραπείας, 

 λεμφική παροχέτευση,  

 επίδεση, 

 ασκήσεις και 

 φροντίδα του δέρματος.

ΣΤΑΔΙΟ Ι  Απομάκρυνση οιδήματος, αποφυγή εκ νέου      
συσσώρευσης.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ / ΙΙΙ  Απομάκρυνση οιδήματος, αποφυγή εκ νέου 
συσσώρευσης, μείωση της ίνωσης… επιτυγχάνονται με τη 
ταχύτερη μεταφορά της λέμφου από την οιδηματώδη 
περιοχή, με την ανάπτυξη νέων οδών παροχέτευσης, και την 
ελάττωση εναπόθεσης πρωτεΐνης στον διάμεσο ιστό.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Παλμικά Μαγνητικά 

πεδία
Αυξάνουν την διαπερατότητα 

της κυτταρικής μεμβράνης με 

αποτέλεσμα την ελάττωση 

του οιδήματος και του πόνου.

Αεροσυμπιεστικές 

Συσκευές
Ελαττώνουν το οίδημα 

προωθώντας την φλεβική και 

λεμφική κυκλοφορία.



ΛΕΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΚΑΤΑ DR. VODDER

Κυκλική επιφανειακή μάλαξη 

με κινήσεις

«άντλησης & φτυαρίσματος».

Ο σκοπός της είναι να 

ενεργοποιήσει και να 

κινητοποιήσει το λεμφικό υγρό 

ώστε να απομακρυνθεί από τη 

πάσχουσα περιοχή στους 

νέους δρόμους της 

παροχέτευσης .



ΕΠΙΔΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Σκοπός της επίδεσης που ακολουθεί, 

με ειδικούς επιδέσμους, είναι να 

μειωθεί η επέκταση του οιδήματος και 

να διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα 

έως την επόμενη θεραπεία.

Στο τέλος της θεραπείας 

εφαρμόζεται ειδικό υλικό 

επίπεδης πλέξης 

διαβαθμισμένης συμπίεσης για 

τη διατήρηση του 

αποτελέσματος της θεραπείας.



 Αποκατάσταση εύρους 

κίνησης και      

λειτουργικότητας της 

άρθρωσης του ώμου.

 Μυϊκή ενδυνάμωση 

 Μείωση οιδήματος

 Βελτίωση λεμφικής 

κυκλοφορίας.

 Βελτίωση της στάσης του 

σώματος.

Πρόγραμμα ασκήσεων



ΑΠΟΙΔΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ… ο πιο μικρός τραυματισμός 

του δέρματος μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, καθώς το 

πλούσιο σε πρωτεΐνες λεμφικό υγρό, αποτελεί ιδανικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροβίων  το μέλος γίνεται 

ερυθρό και ζεστό, ενώ προκαλείται κακουχία  άμεση 

αντιμετώπιση με αντιβίωση και διακοπή της αποιδηματικής 

θεραπείας.



Μέτρα Πρόληψης
 Αποφεύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και τα  εγκαύματα

 Προσοχή στις λοιμώξεις

 Μη σηκώνετε ή μεταφέρετε βαριά αντικείμενα

 Μη φοράτε σφικτά ρούχα, δακτυλίδια, βραχιόλια 

 Προσοχή στη διατροφή. Δίνετε σημασία στη διατήρηση 

κανονικού σωματικού βάρους

 Σχολαστική φροντίδα της επιδερμίδας και των νυχιών

 Προσπαθήστε να κοιμάστε με το μέλος σε ανάρροπη θέση

 Ασκηθείτε με δραστηριότητες όπως το κολύμπι & το περπάτημα 

 Ταξιδεύετε φορώντας το ελαστικό γάντι  με το μέλος σε 

ανάρροπη θέση

 Μην επιτρέπετε να σας παίρνουν αίμα ή να σας μετρούν τη 

πίεση από το πάσχον μέλος.

 Ενυδατώνετε την επιδερμίδα σας τακτικά

 Χρησιμοποιείτε γάντια στις δουλειές του σπιτιού & τη φροντίδα 

του κήπου



Λεμφοίδημα 0 Σταδίου

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ



Λεμφοίδημα 1ου Σταδίου

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ



Λεμφοίδημα 2ου Σταδίου

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

Λεμφοίδημα 3ου Σταδίου



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ
ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΣΑΡΚΩΜΑ



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ                             

ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ…



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ  ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

ΟΙΔΗΜΑ ΠΑΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ  ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ  

ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ  ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

ΔΕΞΙ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ



Σας ευχαριστώ…


