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Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Λεµφοίδηµα
1. Τι ακριβώς είναι το λεµφοίδηµα?
● ∆εν απειλεί τη ζωή, είναι όµως µια παρενέργεια που µπορεί να αρχίσει κατά τη
διάρκεια ή µετά από θεραπεία για καρκίνο µαστού.
● Περιλαµβάνει τη διόγκωση των µαλακών ιστών του µπράτσου, του χεριού,
ή και των δύο. Η διόγκωση µπορεί να συνοδευτεί από µούδιασµα, ταλαιπωρία
και µερικές φορές µόλυνση.
2. Παράγοντες κινδύνου, εκτός των θεραπευτικών χειρισµών:
● Λοιµώξεις στο χέρι
● Παχυσαρκία, Κάπνισµα, ∆ιαβήτης
● Κάθε άλλη κατάσταση που µπορεί να επηρεάσει τη κυκλοφορία του αίµατος
και της λέµφου στο χέρι.
3. Πως µπορείτε να υπολογίσετε το δικό σας κίνδυνο για ανάπτυξη λεµφοιδήµατος;
● Γενικά, ο κίνδυνος είναι µεταξύ 5% και 25%.
● Όσο ριζικότερη ήταν η χειρουργική επέµβαση και η ακτινοβολία στη περιοχή των
λεµφαδένων, τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος.
4. Με ποιο τρόπο µπορείς να µειώσεις τη πιθανότητα ανάπτυξης λεµφοιδήµατος;
● χάνοντας το υπερβολικό βάρος.
● µε τη λήψη προφυλάξεων για να αποφύγεις τις γρατσουνιές, τα δαγκώµατα
ζωυφίων, τα εγκαύµατα, τα κοψίµατα, ή όλων αυτών που µπορεί να προκαλέσουν
τραυµατισµό ή µόλυνση στο µπράτσο ή το χέρι σας.
● µε την έναρξη των κατάλληλων αντιβιοτικών στο πρώτο σηµάδι µόλυνσης
(συνήθως ερυθρότητα, ευαισθησία και διόγκωση).
5. Πόσο διαρκεί το Λεµφοίδηµα;
● Εφόσον έχετε ένα επεισόδιο, τείνει να εµµείνει ή να επαναληφθεί σε ποικίλο βαθµό.
● Τα επεισόδια µπορούν να διαρκέσουν ηµέρες ή βδοµάδες.
● Το επεισόδιο µπορεί να υποχωρήσει µόνο του ή µόνον εάν αντιµετωπισθεί άµεσα
και µε επιτυχία το αίτιο.
● Εάν η διόγκωσή σας διαρκεί για µήνες, µπορεί να είναι πλέον µόνιµη !
6. Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για το λεµφοίδηµα;
● ∆εν υπάρχει µία θεραπεία κατάλληλη για όλους.
● Μπορεί να χρειαστείτε περισσότερες από µια θεραπείες, σε συνδυασµό ή στη σειρά.
● Όλες οι θεραπείες απαιτούν την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός φυσιοθεραπευτή που ειδικεύεται στην αντιµετώπιση του λεµφοιδήµατος.
● Τα ελαστικά µανίκια και οι ειδικοί επίδεσµοι ασκούν πίεση στο βραχίονα ώστε να
µειωθεί η συγκέντρωση υγρών.
● Οι πνευµατικές αντλίες (µε αέρα) συµπιέζουν ήπια το βραχίονα µε έναν τρόπο που
τα υπερβολικά υγρά οδηγούνται προς τα επάνω και πίσω στα συστήµατα λέµφου
και αίµατος.
● Το µασάζ αντίστοιχα, προωθεί ήπια τα υπερβολικά υγρά προς τη κυκλοφορία.

