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ONAY

“Mastektomi sonrası gelişen lenfödemin tedavisinde manuel lenfatik drenaj ve

intermittent pnömotik kompresyon pompasının etkinliğinin karşılaştırılması” adlı

çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı tarafından görüşülmüş

ve 13.03.2007 tarih ve 4 sayılı oturum 28 no’lu karar ile etik kurallara uygun olduğuna

karar verilmiştir. Çalışma Dahili Tıp Bölümleri Başkanlığı tarafından 27.06.2007 tarih

ve 2 sayılı oturumun 14 no’lu kararı ile tez çalışması olarak kabul edilmiştir.
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ÖZET

Mastektomi sonrası Gelişen Lenfödemin Tedavisinde Manuel Lenfatik

Drenaj ve İntermittent Pnömotik Kompresyon Pompasının Etkinliğinin

Karşılaştırılması. Atatürk  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,  Fiziksel  Tıp  ve

Rehabilitasyon AD, Erzurum 2009.

Lenfödem, lenfatik dolaşım sisteminde malformasyon veya kazanılmış

bozukluklara bağlı olarak, proteinden zengin intertisyel sıvının birikmesidir. Ağrı,

ekstremitenin fonksiyonlarında yetersizlik, kozmetik açıdan memnuniyetsizlik,

psikolojik ve sosyal  konuları da içeren birçok probleme neden olur.

Bu çalışmanın amacı, mastektomi sonrası gelişen lenfödemin tedavisinde

manuel lenfatik drenaj ve intermittent pnömotik kompresyon pompasının etkinliğini

karşılaştırmaktı. Mastektomi sonrasında üst ekstremitesinde lenfödem gelişmiş 30 hasta

rastgele 2 gruba ayrıldı. 1. gruptaki hastalar (n=15) cilt bakımı, manuel lenfatik drenaj,

kompresyon bandajı, kompresyon giysisi ve egzersizleri içeren bir tedavi programına

alındılar. Diğer gruba (n=15) ise manuel lenfatik drenaj, intermittent pnömotik

kompresyon pompası, kompresyon bandajı, kompresyon giysisi ve egzersizleri içeren

tedavi programı uygulandı. Her iki grup da 3 hafta boyunca haftada 5 kez olmak üzere

15 seans tedavi aldı.

Klinik olarak, metakarpofalengeal eklemlerden, bilekten, lateral epikondilin 10

cm altından ve üstünden çevresel ölçüm farkları, ekstremite volüm farkı, cilt kalınlığı ve

ağrı düzeyi tedavinin başlangıcında, tedavi sonrasında (3. haftada) ve tedaviden bir ay

sonraki kontrolde (7. haftada) değerlendirildi. Her iki grupta da başlangıca göre tüm

parametrelerde düzelme gözlendi. Bununla birlikte, iki grup arasında tüm

değerlendirmeler açısından anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç olarak manuel lenfatik drenaj ve intermittent pnömotik kompresyon

pompası  lenfödem volümünü azaltmada etkili ve güvenli metodlar olarak

gözükmektedir.  Bununla birlikte, intermittent pnömotik kompresyon pompasının

manuel lenfatik drenaja bir üstünlüğü gösterilememiştir.

Anahtar kelime: Lenfödem, manuel lenfatik drenaj, intermittent pnömotik

kompresyon
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SUMMARY

Comparison of the Efficacy of Manual Lymphatic Drainage and

Intermittent Pneumatic Compression Pump in Treatment of Lypmhedema after

Mastectomy. Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine

and Rehabilitation. Erzurum 2009.

Lymphedema can be defined as the abnormal accumulation of protein rich

interstitial fluid that occurs primarily as a consequence of malformation or acquired

disruption of the lymphatic circulation. It can cause many problems including pain,

impaired extremity function, unsatisfactory cosmetics and psychological and social

issues.

The aim of this study was to compare the efficacy of manual lymphatic drainage

and intermittent pneumatic compression pump in the management of lypmhedema.

Thirty patients with upper extremity lymphedema following the mastectomy were

randomized into two groups. In the first group (n=15), the patients received allocated

treatment including skin care, manual lymphatic drainage, compression bandage,

compression garments and exercises. In the second group (n=15), the patients had

therapy including skin care, manual lymphatic drainage, intermittent pneumatic

compression pump, compression bandage, compression garments and exercises. All

groups were treated five times a week for three weeks (a total of 15 sessions).

The difference of circumference measurements of metacarphophalangeal joints,

wrists, 10 cm below and above the lateral epicondyles, limb volume difference, dermal

thickness and pain were assessed at the beginning, after the therapy (third week), and

one month after completing the therapy (seventh week). Both groups showed

improvements at all parameters. However, no significant differences were observed

between two groups in terms of the parameters mentioned above.

We concluded that manual lymphatic drainage and intermittent pneumatic

compression pump are effective and safe treatments for reducing lymphedema.

However, any superiority of pneumatic compression pump to manual lymphatic

drainage could not be determined in this study.

Keywords: Lymphedema, manual lymphatic drainage, intermittent pneumatic

compression.
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1. GİRİŞ

Lenfödem; lenfatik dolaşım sisteminde malformasyon, gelişme geriliği veya

kazanılmış bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan, intertisyel hücre boşluklarında

proteinden zengin sıvının birikmesidir (1). Meme kanserli hastalarda aksiller lenf nodu

diseksiyonu sonrası aynı taraf kolda lenfödem oluşabilmektedir (2). Bu durumu

postmastektomi lenfödem adıyla ilk kez 1921’de Halstead tanımlamıştır (3).

Mastektomi sonrası ciddi komplikasyonlar arasında yer alan lenfödemin görülme oranı

% 15-20 dolaylarındadır (4). Kolun lenfatik dolaşımının % 80’i aksillaya boşalır.

Aksillada 20-30 civarında lenf nodu bulunmaktadır. Bu nodlara memenin dış

kadranından, göğüs bölgesinden ve karın bölgesinden gelen yüzeyel lenf damarları

boşalmaktadır. Aksillar lenf nodlarının çıkarılması sonucu lenfatik akış kesintiye uğrar.

Bu yüzden çıkarılan lenf nodu sayısına ve ameliyat türlerine bağlı olarak lenfödem

gelişme olasılığı artar (5-7). Aksiller diseksiyon genişliği ile lenfödem insidansı

arasında ilişki olduğu bildirilmektedir. Yine ameliyat sonrası uygulanan kemoterapi ve

radyoterapinin de lenfödem riskini arttırdığı bilinmektedir. Lenfödem fiziksel fonksiyon

kaybının yanı sıra psikolojik morbiditeye de neden olmaktadır (8).

Lenfödemin tedavisinde özellikle erken dönemde konservatif yaklaşımların

uygulanması önerilmektedir. Günümüzde konservatif tedavi yöntemleri olarak çeşitli

fizik tedavi modaliteleri ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Tüm bu

yöntemler kısaca “kompleks dekonjestif fizik tedavi” şeklinde adlandırılmaktadır.

Kompleks dekonjestif fizik tedavi iki fazlıdır. Faz I tedavi fazıdır ve cilt bakımından,

manuel lenfatik drenaj olarak bilinen özel bir masaj tekniğinden, çok tabakalı

bandajlamadan, bandaj altında terapötik egzersizlerin ve kompresyon pompasının

kullanımından oluşmaktadır. Bu fazla birlikte lenfödemde maksimum hacim gerilemesi

sağlandıktan sonra, idame fazı olan ikinci faza geçilir. Faz II’de hastalar gün içinde

kompresyon giysilerini giyerler ve gece bandajlarını uygularlar. Bu tedavide yer alan

manuel lenfatik drenaj, lenfatik akımı etkileyerek, kompresyon bandajları ise kapiller

ultrafiltrasyonu azaltarak lenf sıvısının yeniden birikmesini önlerler (9,10). Terapötik

egzersizler kas kontraksiyonları ile lenfatik damarlar üzerinde pompalama sağlamak

amacıyla uygulanır (11). Pnömotik kompresyon pompası ise lenf damarları üzerinde

basamaklı basınç gradiyentleri oluşturarak lenf akışının düzenlenmesini sağlamaktadır
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(12,13).

Lenfödemin bu tedavi yöntemlerine cevabının belirlenmesinde objektif ve

güvenilir metodların kullanılması önemlidir. Literatürde altın standart olarak hala suya

daldırma metodu ile hacim hesaplanması önerilmektedir. Ancak standart su tanklarının

temin edilememesi ve kullanım zorluğu nedeniyle pratikte kliniklerde

kullanılmamaktadır. Bunun yerine sıklıkla başvurulan çevre ölçümü yöntemleri ise hem

ölçen kişiye hem de ölçüm şekline göre ve kilo artışına bağlı olarak farklı değerler

verebilmektedir. Günümüzde lenfödem tedavisinin etkinliğini izlemede ultrasonografi,

magnetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi gibi daha objektif, pratik ve

modern yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Biz bu çalışmada, meme kanseri sonrası lenfödem gelişmiş hastaların

tedavisinde manuel lenfatik drenaj ve intermittent pnömotik kompresyon pompasının

etkinliğini araştırmayı amaçladık.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. Meme Anatomisi

Erişkin kadın memesi toraks ön duvarının yüzeyel fasiyasının içinde yer alır.

Memenin tabanı üstte 2. kot, altta 6. veya 7. kot, medialde sternum kenarı, lateralde orta

aksiller hat arasındadır (14). Memenin üçte ikisi pektoralis major kası, geri kalanı

serratus anteriyor kası önünde uzanır.

             Meme bezi meme başı çevresinde ışınsal bir şekilde yer alan 15-20 lobdan

meydana gelir. Parankimin alt birimleri salgı yapan asinilerdir. Asiniler bir araya

gelerek lobülüsleri, lobülüsler de lobları oluşturur. Her lob ayrı bir duktus laktiferiyus

ile meme başına açılır. Bunlar meme başına açılmadan önce sinüs laktiferiyusları

oluştururlar (Şekil 1). Meme dokusu en fazla memenin üst dış kadranında bulunur.

Meme tümörleri de en sık bu kısımda oluşur (15).

Meme bezinin önünde ve arkasında birer fasiya vardır. Yüzeyel ve derin fasiya

arasındaki submammariyal alan lenfatiklerden zengindir (16). Öndeki yüzeyel fasiya

memeyi bütünüyle örtmez. Bir yandan deriye diğer yandan derin fasiyaya uzantılar

gönderir. Derin fasiyaya giden uzantılar lobları birbirinden tam olarak ayırmayan fibröz

bölmeler yaparak bezin stromasına karışır. İçinde lenf damarlarının bulunduğu bu fibröz

bantlara Cooper ligamanları denir. Bunlar kanserin yayılımında önemlidir (17).

Şekil 1. Anterior toraks duvarı ve kadın memesinin sagital kesiti
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Meme dokusu zengin bir damar sistemine sahiptir. Arteriya interkostalisler,

arteriya torasika interna ve arteriya torasika lateralisten gelen rami mammarika denilen

dallar memeyi beslemektedir (Şekil 2). Memenin venöz dolaşımı da çok önemlidir.

Memenin venleri vena torasika interna, vena aksillaris ve vena interkostalislere

dökülürler. Vena interkostalisler vertebral venöz sistemle de bağlantılıdır. Bu yol meme

tümörlerinin kemiklere ve sinir sistemine metastaz yapabilmesine neden olur. Meme

dokusunun sinirleri 4., 5. ve 6. interkostal sinirlerin lateral ve anteriyor kutanöz

dallarından oluşur (15).

1: A. torasika internanın perforan dalları

2: Memenin sınırı

3: Posterior interkostal arterlerin lateral

kuteneal dalları

4: A. torasika lateralisin dalları

5: A. torakoakromialisin pektoral dalı

Şekil 2. Memenin kanlanması

2.2. Lenfatik Sistem

Herophilos milattan önce 300’de lenf damarlarını keşfetti. 1647’de Pecquet

sisterna şili ve torasik duktusları tanımladı. 1652’de ise İsveçli Olof Rudbeck tezinde

lenfatik sistem konusunu hazırladı ve daha sonraki yıllarda bu keşif ‘vasa seroza’ olarak

yayınlandı. 1653’de Bartolin ise ‘vasa lenfatica’ adıyla tanımladı. İlerleyen teknoloji ile

birlikte lenfatik sistemin yapısı daha detaylı olarak belirlendi (18).

Lenfatik sistem yüzeyel ve derin lenfatik damarlar ile lenf nodlarından oluşur.

İntertisyel sıvı birikiminin önlenmesinde ve bağışıklık sisteminde önemli görevleri

vardır (19).
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Lenf damarları, venlere benzer yapıda olmalarına ve venlere paralel

seyretmelerine rağmen, damar sisteminden farklı yönleri de vardır. Örneğin kalp gibi

merkezi bir pompalama ünitesi yoktur. Ayrıca lenf sıvısının akışı kan dolaşımı gibi

kesintisiz değildir. Lenf nodülleri tarafından filtre edilmek suretiyle kesintiye uğrar

(20).

Yüzeyel lenfatik sistem tek katlı endotelyal hücrelerden oluşan inisiyal

lenfatiklerle başlar (21). Bu hücrelerin hepsi çevre doku ile filamentler aracılığıyla

bağlantılıdır. Arteriyel pulzasyon, kas kontraksiyonu ya da solunuma bağlı olarak doku

basıncında bir değişiklik olduğunda ya da deri hafifçe gerildiğinde filamentler bu

hücreleri çeker. Bu sayede hücreler arasındaki mesafe açılır ve sıvı damar içine girer

(22). Lenf sıvısının kapiller ağdaki serbest hareketi manuel lenfatik drenaj sırasında

sıvıyı istenilen bölgeye drene etme imkânı verir (20).

1: Lenf kapillerleri

2: Prekapillerler

3: Kollektörler

4: Perforan damarlar

5: Derin lenfatik damar sistemi

6: Arterler

7: Venler

8: Damar paketi

a: Kutis

b: Subkutis

c: Fasiya

d: Kemik

e: Periost

f: Kas

Şekil 3. Lenfatik sistemin yapısı
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Başlangıç lenfatikleri prekollektör ve kollektör adı verilen daha geniş damarları

oluşturmak üzere birleşirler. Kollektör damarlar akımı kontrol eden kapakçıklar ve düz

kaslara sahiptirler. Bölgesel lenf nodları aynı taraf ekstremitenin lenf drenajını sağlar.

Derin lenfatik nodlar ise viseral drenajı sağlamak üzere ana arterlerin çevresinde

lokalize olmuştur. Lenf sıvısı internal juguler ve subklaviyan venlerin birleşme yerinden

dolaşıma katılır. Vücuttaki lenf sıvısının büyük bir bölümü duktus torasikus aracılığıyla

sol venöz bileşkeden dolaşıma geçerken yalnızca sağ üst gövde, kol, yüz ve boyundan

gelen lenfatikler sağ lenfatik duktus yoluyla sağ subklaviyan vene dökülür (19).

Lenfatik sistemin önemli bir fonksiyonu da infeksiyonların önlenmesidir.

Lenfatik sistem intertisyel sıvı ve proteinleri topladığı gibi, diğer hücreleri ve küçük

kesiklerden ya da deri bütünlüğünün bozulduğu alanlardan dokuya geçen bakterileri de

toplar. Bakteri ve diğer antijenler lenfatikler aracılığıyla lenf nodlarına taşınır ve orada

immün cevap başlatılır (23).

2.2.1. Meme Lenfatik Sistemi:

Lenf damarları memede iki büyük pleksus yapar. Bunlar areola altındaki

subareolar (sappey) pleksusu ile meme bezinin arkasında muskulus pektoralis majorun

önünde yer alan memenin derin pleksusudur. Gerek yüzeyel gerekse de derin pleksustan

çıkan ana lenf damarları başlıca 3 yolla memenin bölgesel lenf bezlerine ulaşırlar (17):

1- Aksiller yol: Subareolar pleksustan çıkan lenf damarları muskulus pektoralis

majorun dış kenarı boyunca ilerleyerek, aksiller lenf bezlerinin çeşitli

seviyelerinde yer alan subpektoral, apikal, santral ve subskapular lenf nodu

gruplarına dökülürler (Şekil 4).

2- Transpektoral yol: Memenin derin pleksusundan çıkan lenf damarları

muskulus pektoralis majoru delip geçtikten sonra iki pektoral kas arasında

kalan interpektoral (rotter) gangliyona döküldüğü gibi, aynı zamanda

yukarıya doğru ilerleyerek infraklavikular lenf bezlerine de ulaşırlar. Bu yol

hem doğrudan hem de infraklavikular lenf bezleri üzerinden supraklavikular

gangliyonlara gitmektedir (Şekil 4).

3- Mammariya interna yolu: Subareolar pleksusun santral ve mediyal

bölgelerinden çıkan bir kısım lenf damarları ile derin pleksustan çıkan lenf

damarlarının çoğu muskulus pektoralis major, minör ve interkostal kasları
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delip geçtikten sonra mammariya interna lenf bezi grubuna varırlar.

Mammariya interna lenf bezi grubu toraks duvarının arka yüzünde, plevranın

önünde, aynı adı taşıyan arterin yanında, 1., 2., 3. ve 4. interkostal aralığın

sternuma yakın kısmında yer alır (Şekil 4).

1: Aksiller yol

2: Transpektoral yol

3: Mammariya interna yolu

Şekil 4. Memenin bölgesel lenf bezleri

2.2.2. Üst Ekstremite Lenfatik Sistemi:

Üst ekstremitenin lenf damarları yüzeyel ve derin olmak üzere iki gruptur.

Yüzeyel lenfatikler, derinin her tarafına dağılmış olan bir ağdan başlar. Parmaklar, avuç

içi ve el bileğinden proksimale doğru yükselen lenf damarları radiyal, ulnar ve mediyan

olmak üzere 3 grupta toplanırlar. Radiyal olanı vena sefalika ile, ulnar olanı vena

bazilika ile ve mediyan olanı da vena mediyana antebraki ile birlikte ön kolda seyreder.
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Ulnar tarafta seyreden lenf damarlarının küçük bir kısmı troklea humerinin yakınındaki

lenf nodüllerine, geri kalan büyük bölümü ise aksiller lenf nodunun dış bölümüne açılır.

Radiyal tarafta ilerleyenler ise vena sefalika ile seyrederek infraklavikular lenf noduna

açılırlar (14).

Derin lenfatikler ise ön kolda arteriya radiyalis, arteriya ulnaris, arteriya

interossea anteriyor ve arteriya interossea posteriyor ile birlikte seyreden dört grup

oluştururlar. Belirli aralıklarla yüzeyel lenfatiklerle bağlantı kurarlar. Bu lenfatiklerin

bir kısmı arteriya brakiyalis üzerinde bulunan lenf nodüllerinde, geri kalan büyük

bölümü ise aksiller lenf nodunun dış nodüllerinde sonlanır (14).

2.3. Meme Cerrahisi ve Mastektomi Tipleri

Meme cerrahisi, memenin korunmasına göre ikiye ayrılır:

1. Meme koruyucu cerrahiler

a. Lumpektomi

b. Kısmi segmental mastektomi

2. Memenin alındığı cerrahiler

a. Basit total mastektomi

b. Modifiye radikal mastektomi

c. Radikal mastektomi

Lumpektomi, kitlenin ve etrafındaki sağlam dokudan bir kısmının operasyonla

alınması işlemidir. Tümörün yayılmadığı lokal olgularda tercih edilir ve genellikle

lumpektomi sonrası geriye kalan meme dokusuna radyoterapi uygulanır.

Kısmi segmental mastektomide ise lumpektomiye ilaveten bir miktar lenf nodülü

de çıkartılır (24). Lenf nodu çıkarılma işlemi ya klasik aksiller diseksiyon şeklinde ya

da son zamanlarda uygulanan sentinel lenf nodu biyopsisi şeklinde yapılabilir. Aksiller

diseksiyonla genellikle 10-30 adet lenf nodu çıkartılır ve patolojik incelemeye

gönderilir. Sentinel lenf nodu biyosisinde ise kanserli bölgeye radyoaktif bir madde

enjekte edilir ve lenfatik sistemde izlediği yol gözlemlenir. İlk 3 lenf nodu çıkarılır.

Eğer kanser tespit edilmezse daha fazla lenf nodu çıkarılmaz. Sentinel lenf nodu

biyopsisi yöntemi kol ve omuz bölgesinde oluşabilecek morbidite ve özürlülüğün
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azaltılmasında önemlidir. Bu yöntemle lenfödemin hem insidansı hem de şiddeti

azalmaktadır (25).

Basit total mastektomide meme ucu ile birlikte cilt ve memenin tamamı alınırken

lenf nodülleri çıkarılmaz.

Modifiye radikal mastektomi ise en sık uygulanan yöntemdir. Basit total

mastektomiye ek olarak lenf nodülleri de çıkarılır, ama pektoral kaslara dokunulmaz.

            Radikal mastektomide ise memenin tamamı, meme ucu, aynı taraf aksiller lenf

nodülleri ve pektoral kasların tamamı çıkartılır. Aksiller lenf nodlarının çıkarılma sayısı

ile lenfödem gelişme riski doğru orantılıdır (24).

2.4. Lenfödem

Lenfödem; lenfatik dolaşım sistemi içerisinde malformasyon, gelişme geriliği

veya kazanılmış bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan, proteinden zengin intertisyel

sıvı toplanması olarak tanımlanabilir. Lenfödem özellikle kanserli hastalarda kanserin

kendisine ya da uygulanan tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan önemli bir morbidite

nedenidir. Meme kanseri hastaları aksiller lenf nodu diseksiyonu ve radyoterapi

uygulaması nedeniyle lenfödem gelişimi açısından yüksek risk altındadır (26).

Lenfödem insidansı, çıkarılan lenf nodu sayısının artışına paralel olarak yükselir (2,5).

Lenfödem hayatı tehdit edici bir durum olmasa da ekstremitede tekrarlayan

infeksiyonlara, dizabiliteye, fonksiyonel bozukluğa ve ağrıya yol açabilir (27,28). Ağrı

genellikle yumuşak dokuların gerilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Ayrıca tromboz,

infeksiyon, sinir hasarı veya tümör rekürrensiyle de ilişkili olabilir (21). Hastalar ağrının

olmadığı durumlarda bile ağırlık hissi gibi rahatsızlık verici durumlardan şikayet

ederler. Newman ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmada, lenfödem nedeniyle

tedavi edilen hastaların % 35’inde ağrı şikayetinin bulunduğu bildirilmiştir (29). Bu

durum hastalarda zamanla anksiyete, depresyon, sosyal ve seksüel problemlerin açığa

çıkmasına ve dolayısıyla da kişinin yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine yol

açmaktadır (30,31).

2.5. Lenfödem Sınıflandırması

Lenfödemi ilk kez 1957’de Kinmonth etyolojisine göre primer ve sekonder

olarak sınıflandırmıştır (32,33). Günümüzdeki etyolojik sınıflandırma şu şekilde
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yapılmaktadır:

1- Primer Lenfödem: Lenf dokusunun konjenital yokluğu ya da anormalliği

sonucu ortaya çıkar.

a- Lenfödem Konjenitum : Doğumda veya 2 yaşına kadar ortaya çıkan

lenfödem şeklidir. Genellikle bir ekstremitede olmakla birlikte her iki

ekstremitede, genital bölgede hatta yüzde bile görülebilir (34).

b- Lenfödem Prekoks : 35 yaşından önce ortaya çıkan ve en çok

görülen primer lenfödem şeklidir. Ödem genellikle tek taraflıdır ve

sıklıkla da diz altında yerleşir (34,35).

c- Lenfödem Tarda : 35 yaşından sonra görülen lenfödem şeklidir (36).

2- Sekonder Lenfödem: Primer lenfödeme göre daha sık görülür. Radyoterapi,

cerrahi müdahale, travma, inflamasyon, kanser invazyonu veya kitle

kompresyonu gibi faktörlerin lenfatiklerde obstrüksiyon veya obliterasyona

yol açması sonucu oluşur (37).

Lenfödemin diğer bir sınıflaması da akut ve kronik şeklinde yapılmaktadır

(38,39):

1- Akut lenfödem: Genellikle 6 aydan kısa süren, geçici bir lenfödemdir. Cilt

değişiklikleri yoktur ve basmakla çukur oluşan bir ödem vardır.

2- Kronik lenfödem: Sürekli ve progressif bir lenf stazı vardır. Cilt

değişiklikleri oluşur ve ‘brawni ödem’ olarak bilinir. İnflamasyon, fibrozis

ve artık çukur bırakmayan bir ödem gelişir.

Uluslararası Lenfoloji Birliği, lenfödemi kliniğe göre 3 evrede sınıflandırmıştır

(40):

· Grade I: Basmakla çukurlaşan şişliktir. Elevasyonla intravasküler hidrostatik

basınç ve şişlik azaltılabilir, yani geriye döndürülebilir evredir.

· Grade II: Daha sıkı, çukur bırakmayan şişliktir. Elevasyonla azalmaz ve

kendiliğinden düzelmez. Fibrosklerotik cilt değişiklikleri, keratinosit ve
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konnektif doku hücrelerinde artış, tüy kaybı, tırnak değişiklikleri vardır.

· Grade III: Elefantiyazis, masif hiperkeratoz, dev katlantılarla birlikte çok kalın

bir ciltle karakterizedir.

Ulusal Kanser Enstitüsü’nün benzer özellikler taşıyan sınıflaması ise şu

şekildedir (39):

· (+)       Ödem güçlükle saptanabilir.

· (++)     Cilde basınca hafif bir çökme görülebilir.

· (+++)   Çökme daha derindedir ve 5-30 saniyede normale döner.

· (++++) Ekstremite normalin 1.5-2 katı kadar olabilir.

Brennan lenfödemin objektif değerlendirmesinde, sağlam kolla karşılaştırmalı

Tracey-volüm (Tablo 1) ve Stillwell-yüzde (Tablo 2) sınıflandırmalarını önermiştir

(19):

Tablo 1. Tracey-volüm sınıflandırması

Hafif 150-400mL

Orta 400-700 mL

Şiddetli >750 mL

Tablo 2. Stillwell-yüzde sınıflandırması

Hafif % 11-20

Orta % 21-40

Belirgin % 41-80

Şiddetli > % 80
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Farklı bir sınıflamada ise meme kanseri ile ilişkili lenfödem 4 tipe ayrılmıştır

(39):

Tip 1: Postoperatif birkaç gün içinde gelişip bir hafta içinde elevasyon ve

egzersizlerle düzelen form.

Tip 2: Postoperatif 6-8 hafta içinde akut lenfanjit şeklinde gelişen, elevasyon ve

medikal tedaviyle düzelen form.

Tip 3 (Erizipeloid form): Sinek ısırması, yanık veya yara sonrası gelişir. Kol

elevasyonu ve antibiyotik tedavisine rağmen kronikleşir.

Tip 4 (Sinsi gelişen form): Sıklıkla postoperatif 18-24 ayda fark edilir. Diğer

tiplerin aksine eritem yoktur, sinsidir. Kanser tedavisinden aylar, yıllar sonra

görülebilir.

2.6. Lenfödem Gelişiminde Risk Faktörleri

Yapılan araştırmalara göre lenfödem gelişimindeki risk faktörleri, tedaviyle

ilişkili faktörler, hastalıkla ilişkili faktörler, hasta ve klinikle ilişkili faktörler şeklinde 3

grupta toplanabilir (Tablo 3) (7).

Bu risk faktörleri içerisinde radyoterapi ve aksiller lenf diseksiyonunun derecesi

daha önemlidir. Lenf nodu diseksiyonuna radyoterapi de eklenirse risk daha fazla

artmaktadır (41). Schrenk ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmada sentinel lenf

nodu biyopsisi yapılan hastalar ile aksiller lenf diseksiyonu yapılan hastalar

karşılaştırılmış ve sentinel biyopsi olanlarda riskin daha az olduğu rapor edilmiştir (42).

Goffman ve arkadaşlarının yayınladıkları bir rapora göre lenfödem gelişimi için alınan

lenf nodu sayısı ve tümörün büyüklüğü önemlidir (43). Bu çalışmada beşten az lenf

nodu çıkarılan hastalarda lenfödem saptanmamıştır. Ardıç ve arkadaşlarının

çalışmalarında ise hipertansiyon ve KOAH olan hastalarda daha ciddi derecede

lenfödem geliştiği belirtilmiştir (44).
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Tablo 3. Lenfödemde risk faktörleri

Gruplar Risk faktörleri

Tedaviyle ilişkili faktörler Cerrahi

Radyoterapi

Kemoterapi

Kombine tedavi

Hastalıkla ilişkili faktörler Hastalığın evresi

Patolojik lenf nodu sayısı

Tümörün memedeki lokalizasyonu

Hasta ve klinikle ilişkili faktörler Hastanın yaşı

Obezite-vücut kitle indeksi

Hipertansiyon

İnfeksiyon-inflamasyon hikayesi

Ekstremitenin aşırı kullanımı

Tedaviye kadar geçen süre

Dominant el tarafından operasyon

Tedaviden sonra uzun zaman geçmesi

2.7. Lenfödem İnsidansı

Genel olarak çok yaygın olmadığı düşünülse de, mastektomi sonrası hastaların

yaklaşık % 15-20’sinde lenfödem geliştiği gösterilmiştir (45). Mastektomi sonrası

lenfödem gelişmesi ile ilgili en kapsamlı araştırmayı Almanya’da Schüneman ve

arkadaşları 5868 hastada 11 yıllık takiple yapmışlardır. Bu hastaların % 24’ünde

lenfödem geliştiği gösterilmiştir (6). Yine yapılan başka bir çalışmada meme koruyucu

cerrahi yapılan 110 hastanın 21’inde lenfödem geliştiği tespit edilmiştir (46). Kissin ve

arkadaşları ise mastektomi yapılmış 200 hastanın % 25’inde lenfödem saptamışlardır
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(47). Lenfödem ile ilgili diğer bir çalışmada ise lenfödem insidansı % 6-30 olarak tespit

edilmiştir (48).

Yapılan tüm çalışmalara bakıldığında mastektomi sonrası gelişen lenfödem

insidansının % 5.5-50 gibi geniş bir aralıkta olduğu görülmektedir (47-51). Lenfödem

cerrahiden uzun yıllar sonra da gelişebilmektedir. Literatürde radikal mastektomiden 30

yıl sonra bile gelişen lenfödem olgusu bulunmaktadır (23).

2.8. Lenfödemde Tanı ve Değerlendirme

Lenfödemde en uygun tedavinin seçilebilmesi için ayrıntılı bir şekilde

değerlendirme gereklidir. Lenfödemin tanı ve takibinde anemnez, inspeksiyon,

palpasyon, volumetrik ve çevresel ölçümler yapılmalıdır (24). Bu konuda ayrıca

tonometre, radyonüklid sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans

görüntüleme, ultrasografi, biyoelektrik empedans gibi yöntemler de kullanılabilir (4, 51-

60). Aile öyküsü, uygulanan kanser tedavileri, etkilenen ekstremitede infeksiyon

öyküsünün olup olmaması, lenfödemin süresi, ağrı ve ağırlık hissi gibi semptomların

varlığı özellikle sorgulanmalıdır (24).

Cilt rengi, cilt ısısı, nabızlar, tırnaklar ve lenf akışını engelleyebilecek sıkı

çamaşır veya skar-insizyon izinin varlığı, ödemin gode bırakıp bırakmadığı kontrol

edilmelidir. Eklem hareket açıklığı değerlendirilmeli, günlük yaşam aktivitelerine

lenfödemin etkisi belirlenmelidir (61).

Lenfödemin takibinde kullanılan volümetrik ölçüm halen altın standart olarak

kabul edilmektedir. Bu yöntemin lenfödem değişimlerini daha iyi yansıttığı

düşünülmektedir (62). Fakat bu yöntemin klinik uygulamadaki zorluğu nedeniyle,

genellikle rutinde kullanılan yöntem çevresel ölçüm metodudur. Bu yöntem daha düşük

maliyet ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir (63).

Çevresel ölçüm metodu belirli kemiksel bölgeler (ulnar stiloid, olekranon, lateral

epikondil, metakarpofalangeal eklemler) referans alınarak uygulanır. Geleneksel metod,

olekranonun veya lateral epikondilin 10 cm altından ve üstünden kolların çevresinin

ölçülmesidir. Ayrıca kolun eşit aralıklarla ölçülmesi de diğer bir yöntemdir.

Ölçümlerde, hastanın kilosundaki değişikliklerin kol çevresine etkisini dışlayabilmek

için hem lenfödemli hem de sağlam kol ölçülüp aradaki fark alınır. Çevresel ölçümlerde

her iki kol arasında 2 cm veya daha fazla fark olması lenfödem açısından anlamlıdır
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(39).

Kol tepesi kesik koniye benzetilerek, çeşitli seviyelerden yapılan çevresel

ölçümler yardımıyla geometrik volüm hesaplanmasına dayanan metodlar da

tanımlanmıştır. Perometrik yöntemde ise, infrared sensörler kullanılarak tüm

ekstremitenin 4 mm aralıklarla çevresel ölçümü yapılıp, yine geometrik formüllerle

volüm hesaplanır (64,65). Bu hesaplamalarla volümetrik ölçümler arasında korelasyon

olduğu da gösterilmiştir (54-56).

Volümetrik ölçüm metodunda, hastanın ekstremitesi içi su dolu bir su tankına

daldırılır ve taşan suyun hacmi ölçülür. Her iki kolun taşırdığı su hacmi arasındaki fark

lenfödemin miktarını belirler (Şekil 5).

Deri tonometresinde ise cilde uygulanan basıncın miktarı ölçülür (66). Basınca

karşı verilen doku direncini ölçerek fibrotik endurasyon hakkında bilgi verir (67).

Yumuşak dokudaki basılabilme derecesi lenfödem miktarı ile orantılıdır.

            Ayrıca tanı ve takipte magnetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve

ultrasonografiyle lenfödemin varlığı gösterilebildiği gibi ciltaltı doku kalınlığı ölçülerek

gelişen fibrozis de belirlenebilir (68,69).
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Şekil 5. Volümetrik ölçümde kullanılan su tankı görülmektedir

2.9. Lenfödemde Tedavi Yöntemleri

Lenfödem yaşam boyu dikkat edilmesini gerektiren bir tablodur. Geçmişte

tedavisi imkânsız olarak düşünülürken, günümüzde geliştirilen tedavi yöntemleri ile

daha etkin ve sonuç alınabilir hale gelmiştir (9). Ancak tüm olgularda etkili olduğu

gösterilmiş standart bir tedavi yöntemi henüz belirlenememiştir. 1995’te Uluslararası

Lenfoloji Birliği tarafından konsensus raporu oluşturulmuştur (21). Tedavide ortak

yaklaşımlar için uğraşılsa da her hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir. Hastada

aktif malignensi varlığında, yayılma olasılığı göz önünde tutularak lenfödem tedavisi bir

onkolog ve genel cerrahi uzmanı ile mutlaka konsülte edilmelidir (21).

Öncelikli hedef lenfödemin önlenmesi olmalıdır. Bu aşamada hasta eğitimi çok

önemlidir. Yapılan çalışmalar hastaların çoğunun lenfödem gelişme riski ve önlenmesi

konularında bilgi sahibi olmadığını göstermektedir (70). Postoperatif erken dönemde

hastalara, kolda şişlik ve infeksiyondan kaçınmak, cilt bakımı, egzersizler, skar masajı,

manuel lenfatik drenaj konuları anlatılarak bunları içeren yazılı formlar verilmelidir.

Cilt bakımı ve egzersiz programına uyan hastalarda lenfödem gelişme insidansının daha

düşük olduğu saptanmıştır (71).

Hastalara cilt yaralanmalarından korunmaları için, mutfakta ve bahçe işleri ile

uğraşırken kalın naylon eldiven kullanmaları önerilmelidir. Ayrıca nötral pH’da

sabunlar ve yüksek faktörlü güneş koruyucu kremleri kullanmaları anlatılmalıdır (72).

Etkilenen koldan aşı, kan alma, enjeksiyon, tansiyon takibi yaptırmamaları

hatırlatılmalıdır. Eğer enjeksiyonu mutlaka yaptırması gerekiyorsa aseptik koşullar

oluşturularak yapılabilir (73). Çantasını diğer koluna takması, sıkı giysi ve mücevher

kullanmaması, sıcak banyolardan, bronzlaşmaktan kaçınması önerilmelidir.

Egzersizlerini yaparken kompresyon giysisini giymesi gerektiği hatırlatılmalıdır (74).

Kolunda kızarıklık, ateş olması durumunda ya da kolunda şişlik hissettiğinde hemen

hekime başvurması önerilmelidir.

Lenfödemin ilk oluştuğu dönemlerde kolun kalp seviyesinin üzerine çıkarılması

çok faydalıdır. Ancak lenfödem süresi uzamışsa ve şiddetli ise tek başına elevasyon

yeterli olmamaktadır. Bu durumda diğer yöntemler tedaviye eklenmelidir.
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2.9.1. Fizik Tedavi Yöntemleri

            Fizik tedavi yöntemleri ilk olarak 1892’de Winniwarter ile elefantiyazis

tedavisinde yüzeyel masaj, bandajlama ve ekstremitenin elevasyonundan oluşan

kombine teknik şeklinde başlamıştır (75). Daha sonra Vodder lenfödemde masajın

önemini ve manuel lenfatik drenajın klasik masajdan çok farklı olduğunu vurgulamıştır

(76). Földi ise bu teknikleri geliştirmiş ve kompleks dekonjestif fizik tedaviyi

tanımlamıştır (77,78).

Kompleks dekonjestif fizik tedavi 2 fazdan oluşur. Birinci faz tedavi fazıdır ve

çeşitli komponentlerden meydana gelir. Bunlar cilt bakımı, manuel lenfatik drenaj,

kompresyon bandajları, bandajla birlikte terapotik egzersizler ve bazen de intermittent

pnömotik kompresyon pompalarını içerir. Bu fazla birlikte lenfödemde bir miktar hacim

azalması sağlanınca, koruma fazı olan 2. faza geçilir. Bu fazda ise cilt bakımı,

kompresyon giysileri, kompresyon bandajı ve yine giysiyle birlikte yapılan egzersiz

programları bulunur (Tablo 4).

Tablo 4. İki fazlı kompleks dekonjestif fizik tedavi

Faz I Faz II

Cilt bakımı

Manuel lenfatik direnaj

Kompresyon bandajı

Egzersiz

Cilt bakımı

Kompresyon giysisi

Kompresyon bandajı

Egzersiz

Birinci fazın uygulama süresi ve sıklığı ekollere göre değişkenlik gösterir. Bazı

kliniklerde bu dönem toplam 4 hafta, haftada 1-3 kez uygulandığı gibi, bazılarında ise

haftada 5 seans şeklinde yapılmaktadır. 2-4 hafta süreyle haftada 1-2 kere uygulayan

birimler de bulunmaktadır. Sonuçta bu fazda maksimum volüm azalması sağlandıktan

sonra faz 2’ye geçilmektedir. İkinci fazda kompresyon giysileri reçete edilir. Hasta ve

hastanın ailesi kullanım konusunda eğitilir. Gündüz kompresyon giysisi (30-50 mmHg)
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ve gece bandaj kullanması önerilir. Bandaj altında egzersiz programı düzenlenir (79).

Takipleri rutin olarak 6 ayda bir yapılır.

Manuel lenfatik drenaj nötral pH’da bir cilt solüsyonu ile sadece el ve

parmakların kullanıldığı nazik bir masaj tekniğidir. Derinin tam altındaki yüzeyel lenf

damarlarına 30-45 mmHg basınç uygulanarak yapılır (27). Önce supraklavikular

lenfatiklerin uyarılması, daha sonra sırasıyla ön ve arka aksilla-aksillar, aksillo-inguinal

anostomozların, sisterna şili, kolun proksimali ve en sonunda kolun distalinin

boşaltılması gerekir. Distalden proksimale doğru masaj asla uygulanmamalıdır.  Masaj

yaklaşık 45-60 dakika kadar sürmektedir.

Manuel lenfatik drenajda ödem sıvısı vücudun orta hattından karşıya, fonksiyon

gören lenfatik yapılara, kasığa ve omuzun tepesinden yukarıya ve sırta aktarılır. En

sonunda ise kol, önkol, el ve parmaklara masaj yapılır.

Manuel lenfatik drenaj lenf kolektörlerinin kasılmasını stimule ederek, protein

atılımını ve transportunu arttırır. Lenf ve doku sıvısının ileri doğru hareketi ile lenf

nodülü tarafından eliminasyonu sağlanarak ödemin azaltılmasına katkıda bulunur. Doku

fibrozisini önler, fibrozite oluşmuş dokunun gevşetilmesini ve yumuşatılmasını sağlar.

Lenfödemin yeniden oluşmasına engel olur (80,81). Manuel lenfatik drenaj sırasında

uygulanan basınç cilt lenfatiklerini dilate ederek ve kolektörleri genişleterek

kapillerlerin daha iyi dolmasını ve transport kapasitesini arttırır (82).

Manuel lenfatik drenajının kontrendike olduğu durumlar da vardır (9). Bunlar:

1. Akut selülit

2. Kontrol altına alınmamış bakteriyel, viral veya mantar kaynaklı infeksiyonlar

3. Arteriyel veya venöz oklüzyon

4. Kardiyak ödem (Konjestif kalp yetmezliği)

5. Renal disfonksiyon

Manuel lenfatik drenaj tek başına sınırlı bir etkinliğe sahip olduğu için diğer

komponentlerle kombine şekilde kullanılması önerilmektedir (10,80,83,84)

Her iki fazda da kullanılan bandajlar iki çeşittir ve az esneyen kısa çekişli

bandajlar ile elastik bandajlardan oluşur (Tablo 5). Her bandajın bir istirahat basıncı bir

de çalışma basıncı vardır. İstirahat basıncı, doku ve damarlara istirahat esnasında
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bandajın uyguladığı basınçtır. Çalışma basıncı ise kasın kasılması sırasında kasın

bandaja karşı uyguladığı basınçtır (85).

Tablo 5. Bandaj tip ve özellikleri

Bandaj

tipi

Esneme kabiliyeti Üretildiği

madde

Çalışma

Basıncı

İstirahat

basıncı

Elastikiyeti az,

az esneyen kısa

çekişli bandaj

% 60’a kadar Pamuk ipliği ↑↑↑↑ ↓

Elastik

bandaj % 140’a kadar

Poliüretan

veya lastik ↓ ↑↑↑

Lenfödem tedavisinde düşük istirahat basıncı ve yüksek çalışma basıncı özelliği

olan bandajlar uygulanmalıdır. Hasta egzersiz yaptığında, kas ve bandajın birbirine zıt

kuvvet uygulaması pompa etkisi sağlayarak lenf transportunu kolaylaştırır (21,86).

Ayrıca istirahat esnasında düşük basınç uyguladıkları için de uzun süreli uygulamalarda

sorun oluşturamamaktadırlar. Aksine elastik bandajlar yüksek istirahat basınçları nedeni

ile lenfatiklere zarar vermektedir (87).

Bandajlar, sitokinet, parmak bandajı, 6 cm’lik, 8 cm’lik ve 10 cm’lik bandajlar

içeren setler halinde temin edilebilmektedir (Şekil 6). Önce hastanın ekstremitesine

sitokinet bir giysi gibi giydirilir. Sonra parmak bandajı, el sırtı ve parmaklara uygulanır.

Daha sonra ise parmak ucundan aksillaya kadar maksimum basınç distalde olacak

şekilde 6, 8 ve 10 cm’lik bandajlar sarılır. Fibrotik alanlarda basıncı arttırmak için

köpük pedler, özel sünger veya pamuklar uygulanabilir. Böylelikle prolifere olmuş bağ

dokunun gevşemesi sağlanır. Bandajlama cildi travmalardan korur, venöz dönüşü

düzenler, reflü engellenir, venöz ve lenfatik transport artar (Şekil 7).
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Şekil 6. Lenfödemde kullanılan bandaj seti görülmektedir.
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Şekil 7. Bandajlama uygulanmış bir hasta gösterilmektedir.

Bandajların dezavantajı ise uygulama tekniği yönüyle hasta ve yakınlarının özel

olarak eğitilmesini gerektirmesidir. Bandajlamanın yanlış yapılması durumunda

lenfödemde artış görülebilir. Bandajların günlük hayattaki kullanım zorluğu ise diğer bir

dezavantajıdır.

Bandajlamanın kontrendike olduğu durumlar kardiyak ödem, skleroderma ve

sudek atrofisidir.  Hipertansiyon, anjina pektoris, ritim bozukluğu ve 60 yaş üzeri

hastalarda ise dikkatli uygulanmalıdır (87).

Birinci fazda bazen bandajlama öncesi direk manuel lenfatik drenaj yerine veya

manuel lenfatik drenaj ile birlikte intermittent pnömotik kompresyon cihazları da

uygulanmaktadır (Şekil 8). Bu cihazlar aynı zamanda venöz staz, venöz ve arteriyel

ülserlerin tedavisinde ve derin ven trombozunu önlemek amacıyla da kullanılmaktadır

(88).

Şekil 8. İntermittent pnömotik kompresyon cihazı
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Lenfödemde kompresyon cihazı ile tedavi süresi, hastanın durumuna ve cihaza

bağlı olarak 30 dakikadan 6–8 saate kadar değişkenlik göstermektedir. Kompresyon

cihazının kullanımı kolda infeksiyon, antikoagülan kullanımı ve derin ven trombozu

durumlarında kontrendikedir (89).  Bu cihazlar genelde ayarlanabilir bir sürede,

ekstremiteye ya tek bir tip basınç ya da farklı oranlarda basınç uygulayabilmektedir.

Cihazların 0–300 mmHg basınç uygulayabilme özellikleri vardır (9). Tedavide

kullanılan aralıklar farklılık gösterse de genellikle 30-60 mmHgl’lık basınçlar tercih

edilmektedir. Bu konuyla ilgili yapılan ilk hayvan deneylerinde basıncın en fazla 60

mmHg olarak uygulanabileceği, daha yüksek basınçların lenfatiklere zarar verebileceği

rapor edilmiştir (90). Leduc ve arkadaşları 40 mmHg’nın üzerindeki basınçla

lenfatiklerin kollabe olabileceğini göstererek, daha düşük basınçta 1 saat uygulamayı

önermişlerdir (80). New York Lerner Lenfödem Akademisi ise kompresyon cihazının

lenfatikleri travmatize ettiği için zararlı olduğunu savunmaktadır (91).  Pnömotik

kompresyon cihazlarının lenfatik sıvının protein konsantrasyonunda artışa neden

olabileceğini savunan araştırmacılar da vardır (89,92).

İntermittent pnömotik kompresyon cihazlarının etkinliğini gösteren çeşitli

çalışmalar da bulunmaktadır (12,13,93,94). Pnömotik kompresyon cihazlarının ödemi

özellikle başlangıç dönemindeyken daha iyi azaltabileceğine ve basınç gradiyentli

giysilerle birlikte kullanılırsa daha faydalı olabileceğine inanılmaktadır (9). Pnömotik

kompresyon sırasında hareket eden sıvı manuel tekniklerle de direne edilebilir (95).

Tedavinin 2. fazında yani idame fazında kullanılan kompresyon giysileri,

azalmış olan volümü devam ettirmek ve elastikiyetini kaybetmiş cildi desteklemek için

kullanılırlar (96). Kompresyon giysilerinin etkinliğini gösteren birçok çalışma

mevcuttur (97,98). Bu etkilerini venöz dönüşü arttırarak, lenfatik akışı hızlandırıp

protein birikimini engelleyerek gösterirler (9). Ayrıca kompresyon giysileri ekstremiteyi

olası travmalara karşı da korurlar ve ekstremitenin şeklini düzeltirler. Kompresyon

giysilerinin avantajı kullanımının kolaylığı ve günlük aktivitelere engel olmamasıdır

(21). Hastaya 30-40 mmHg basınçlı lenfödem bası giysisi şeklinde reçete edilmelidir.

Hastanın ölçülerine göre ayarlanan giyside,  çıkarılabilir bir eldiven bölümü olması,

günlük pratikte kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca 6 ayda bir elastikiyetlerine bakılarak

yenilenmelidir (39).
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Kompresyon giysilerinin etkinliğini gösteren çeşitli çalışmalar bulunmaktadır

(97,98). Ancak etkinliğin hastaların uyumuna bağlı olduğu unutulmamalıdır. Özellikle

genç hastalar sosyal çevrede bu giysiyi giymekten ve çevreye izah etme durumunda

kalmaktan sıkılmaktadırlar.

Hem faz 1 hem de faz 2’de kompesyon bandajı veya giysisi giyildikten sonra

egzersiz programına geçilir. Egzersiz, kas kontraksiyonu oluşturarak lenf akışını ve

protein absorbsiyonunu arttırır (99).

Egzersizler belirli bir sıraya göre yapılır:

1. Solunum egzersizleri

2. Eklem hareket açıklığı egzersizleri

3. Pompalama egzersizleri

4. Germe ve dayanıklılık arttırıcı egzersizler

5. Aerobik kondisyon egzersizleri

Önce solunum egzersizleri günde 2-3 defa ve her seferinde 5 dakika süreyle

düzenlenir. Hasta sırtüstü yatar pozisyondayken abdominal solunum yaptırılır. Solunum

egzersizleriyle intraabdominal basınç arttırılarak lenfatik sistemin uyarılması sağlanır.

Solunum egzersizinden sonra omuz bölgesine yönelik 20 tekrarlı eklem hareket açıklığı

egzersizleri yaptırılır.

Daha sonra pompalama egzersizlerine geçilir. Kas kasılmasıyla ritmik

kontraksiyon ve gevşeme sağlanır, lenf damarları üzerinde tekrarlayıcı kompresyon

etkisi oluşur. Bu egzersizler kompresyon bandajı veya giysisi ile birlikte

uygulandığında, intertisyel alandaki lenf sıvısı kompresyon gradiyenti yönünde hareket

eder (9).

Sonraki aşamada germe ve dayanıklılık arttırıcı egzersizler uygulanır. Burada

yorgunluk sınırında yapılan egzersizlerle kasların fonksiyonel kapasitesi arttırılır (100).

Bu şekilde egzersizlerin yorgunluk sınırında yapılması lenfödemde ilave bir sıvı artışına

neden olmamaktadır (21).

Aerobik egzersizlerde sempatik tonus artar ve buna bağlı olarak da lenf

damarlarında düz kas kontraksiyonu meydana gelir. Damarların proksimalinde
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pompalama, distalde negatif basınç etkisi oluşturarak lenf absorbsiyonuna neden olur.

Lenfödemde diğer fizik tedavi yöntemlerinin denendiği çalışmalar da mevcuttur.

Bunlardan düşük doz lazer tedavisinin uygulandığı bir çalışmada, ekstraselüler sıvının 3

ayda azaltıldığı rapor edilmiştir. Hiperbarik O2 tedavisinin uygulandığı başka bir

çalışmada ise 12 ayda düzelme sağlanabilmiştir (65,101).

2.9.2. Lenfödemde Medikal Tedavi

Diüretikler, benzapiron grubu ilaçlar, çeşitli flavonoidler mastektomi sonrası

gelişen lenfödem tedavisinde kullanılmıştır. En sık kullanılan grup diüretikler olup

kapiller kan basıncını azaltarak etkilerini oluştururlar. Ancak intertisyel alanda

proteinden zengin sıvı birikimini etkilememektedirler. Oluşan bu sıvı inflamasyona ve

fibrozise neden olmaktadır. Akut olarak şişliği giderebilmelerine rağmen zamanla

intertisyel alanda protein konsantrasyonunun artmasıyla lenfödemde ilerleme

görülebilmektedir (102). Bu nedenle uzun süreli kullanımları önerilmemektedir (103).

Kumarin (5.5-benzapiron) lenfödemde en sık tercih edilen benzapiron grubu

ilaçlardır. Bunlar intertisyel alanda protein birikim hızını azalttıkları gibi, ayrıca

lenfatiklerin kasılmasını ve akımını da arttırırlar (104,105). Proteolizi stimüle ederek

protein konsantrasyonunu ve fibrotik endurasyonu azalttıkları düşünülmektedir (106).

Casley-Smith randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmalarında kumarinin

lenfödemi azalttığını saptamışlardır (107). Yine Casley-Smith daha sonraları, manuel

lenfatik drenajın hasarlı lenfatikler yerine sağlam kalan lenfatikleri daha iyi

çalıştırdığını savunarak, benzapironların en az 3 ay süreyle tedaviye eklenmesi

gerektiğini öne sürmüşlerdir (72). Hepatotoksik özellikleri benzapironların kullanımını

sınırlamaktadır.

2.9.3. Lenfödemde Cerrahi Tedavi

Konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda cerrahi müdahale alternatif bir

yöntem olabilmektedir (61). Cerrahi yöntemler çoğunlukla, lenfatik kanalların

rekreasyonu, lenfödematöz dokunun çıkarılması veya ödematöz alandan normal bölgeye

köprü oluşturma şeklinde uygulanmaktadır (47,49,108). Thompson derin kas

kompartmanına deepitelize dermisi implante etmiş ve lenfatik drenajı sağlamıştır (109).

Bir çalışmada da lenfatikovenöz implantasyon ile birlikte kompresyon tedavisi
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uygulanmış ve 2 yıllık takipte ödemin azalmasında % 78 iyi bir sonuç alınmıştır (110).

Kondeleon ise hasarlı yüzeyel sistem ile sağlam derin lenfatikler arasında drenajı

sağlamak için derin fasiyanın çıkarılmasını önermiştir (111). Başka bir çalışmada ise

liposuction ve kompresyon tedavisiyle bir yılda % 97 volüm azalması bulunmuştur (18).

Ancak duyu kaybı, hipertrofik skar oluşumu, ekstremitede deformite gelişmesi,

şantın yetersiz kalması gibi komplikasyonlar nedeniyle cerrahi müdahale, konservatif

tedaviden yeterince yanıt alınamayan durumlarda düşünülmelidir.

2.10. Lenfödemde Komplikasyonlar

Lenfödemde kol hareketleri sırasında rahatsızlık hissinden dolayı, eklem

hareketlerinde azalma veya kayba varan sonuçlar oluşabilir (112). Bunun nedeni

lenfödemde ortaya çıkan subkutan doku artışıdır. Subkutan dokunun kalınlaşması,

eklemin normal sınırlarda hareket etmesini engeller.

            Eklem hareket açıklığındaki kısıtlılık kişinin günlük yaşam aktivitelerini ve

kendine bakımını da etkiler (38). Özellikle dominant elde oluşan lenfödem ve ağrı

hastalarda ek bir emosyonel strese neden olur (113). Yapılan bir çalışmada yaklaşık %

30 hastada ağrının tedavi ile gerilediği gösterilmiştir (19).

Lenfödemli kol normal bir kola göre infeksiyonlara daha açıktır. İnfeksiyon,

lenfödemde kompleks dekonjestif fizik tedaviyi de engelleyen önemli bir

komplikasyondur. Bu durumda öncelikle infeksiyon tedavi edilmeli, daha sonra

lenfödem tedavisine geçilmelidir. Bu nedenle infeksiyonu henüz oluşmadan önlemek

daha önemlidir.

Kronik lenfödemin nadir görülen diğer bir komplikasyonu da agresif cerrahi

gerektiren lenfanjiosarkomdur (Stewart-Treway Sendromu). Görülme sıklığı % 1’den

azdır (114). Genellikle yaklaşık 5-15 yıllık latent bir periyottan sonra ortaya çıkar.

122991 meme kanserli hastada yapılan bir çalışmada, sadece 35 kişide lenfanjiosarkom

geliştiği gözlenmiştir (114). Lenfanjiosarkom nadir bir komplikasyon olsa da lenfödem

meme kanserli hastalarda sık görülen bir komplikasyon olduğu için, yine de göz önünde

bulundurulmalıdır.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğine başvuran, mastektomi

sonrası kolunda lenfödem gelişmiş 30 meme kanseri hastasıyla yapıldı.

Çalışma öncesinde Atatürk Ünüversitesi Lokal Etik Kurulu’ndan gerekli izin

alındı. Hastalara hastalıkları, çalışma protokolü ve uygulanacak tedaviler hakkında

açıklamalar yapıldı. Gönüllü olan hastalar yazılı onam belgesi imzalatılarak çalışmaya

dahil edildi.

Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri:

1-Meme kanserine bağlı mastektomi sonrası gelişen lenfödem olması

2-Unilateral lenfödem olması

3-Normal ekstremite ile karşılaştırıldığında iki kol arası hacimde % 10’dan

daha fazla bir fark veya çevresel ölçümde en az bir bölgede 2 cm fark olması

Hastaların çalışma dışı kalma ya da çıkarılma kriterleri:

1-Bilateral lenfödem olması

2-Aktif kanser varlığı

3-Aktif infeksiyon bulunması

4-Venöz obstrüksiyon varlığı

5-Aktif tromboflebit bulunması

6-Pulmoner ödem olması

7-Pulmoner emboli hikayesi

8-Konjestif kalp yetmezliği varlığı

9-Antikoagülan kullanımı

Tüm hastaların tedavi öncesi ayrıntılı anemnezleri alındı. Lökomotor sistem

muayenesi ve sistemik muayeneleri yapıldı. Laboratuvar tetkikleri olarak hemogram,

eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP) ve rutin biyokimyasal

testler ölçüldü. Lenfödemin değerlendirmesinde çevresel ölçüm metodu, volümetrik

ölçüm metodu ve subkutan doku kalınlığının ölçüldüğü ultrasonografi kullanıldı.
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A. Grupların Oluşturulması

Çalışmaya dahil edilen 30 hasta rastgele 15’er kişilik 2 gruba ayrıldı.

I. Grup: Bu gruptaki hastalara manuel lenfatik drenaj, cilt bakımı, kompresyon

bandajı ve egzersizden oluşan kompleks dekonjestif fizik tedavi programı uygulandı.

Hastalara yaklaşık 45 dakika süren manuel lenfatik drenaj uygulandıktan sonra cilt

bakımı yapıldı. Cilt bakımında nötral pH’lı bir nemlendirici uygulandı. Cilt bakımı

sonrası bandajlamaya geçildi. Kompresyon bandajı olarak az esneyen, istirahat basıncı

az, çalışma basıncı yüksek bandajları içeren bir bandaj seti kullanıldı. Kompresyon

bandajına ilk önce her hastanın kendi kol boyuna göre ayarlanan sitokinetin giyilmesi

ile başlandı. Daha sonra parmaklar ve el özel bir teknik ile sarıldı. Son olarak önce 6

cm’lik, daha sonra 8 cm’lik ve en sonunda da 10 cm’lik kompresyon bandajı

kullanılarak işlem tamamlandı. Bandajın basıncı distalden proksimale doğru gidildikçe

azaltıldı. Son olarak da bandajlı olgulara egzersizleri yaptırıldı. Egzersizler lenfatik

sistemin uyarılmasına yardımcı olacak, ancak yeni ödem gelişimini tetiklemeyecek

şiddette uygulandı. Egzersizler; solunum egzersizleri, eklem hareket açıklığı

egzersizleri, pompalama egzersizleri, drenaj ve germe egzersizleri ile aerobik

egzersizlerden oluşmaktaydı.

II. Grup: Bu gruptaki hastalara ise manuel lenfatik drenaj, intermittent

pnömotik kompresyon cihazı, cilt bakımı, kompresyon bandajı ve egzersizden oluşan

diğer bir kompleks dekonjestif fizik tedavi programı uygulandı. Bu gruba da önce

manuel lenfatik drenaj uygulandıktan sonra cilt bakımı yapıldı. Ardından MARK III

Plus markasının 6 çıkışlı MK400 tipi cihazı ile intermittent pnömotik kompresyon

uygulandı. Pnömotik kompresyon 45 dakika süreyle 40 mmHg basınç ile yapıldı. Daha

sonra yine bandajlama ve bandajlı durumda egzersiz programı düzenlendi.

Her iki gruptaki hastalara da haftanın 5 günü, toplamda 15 seans olacak şekilde

faz I kompleks dekonjestif fizik tedavi programı uygulandı. Tedavi fazından sonra tüm

gruplarda idame fazına geçildi. Bu fazda her hastanın ölçüsü alınarak, yurtdışında kişiye

özel kompresyon giysisinin üretilmesi sağlandı. Kompresyon giysilerinin basıncı

yaklaşık 30-40 mmHg arasındaydı. Hastalara giysilerini gündüz giymeleri, geceleri ise

bandaj kullanmaları önerildi. Cilt bakımı ve egzersizlere bu fazda da devam etmeleri

27



istendi.

B. Klinik Değerlendirme

Çalışmamızda olgular tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedavi bitiminden 1 ay

sonra olacak şekilde değerlendirildi. Klinik değerlendirmede kullanılan parametreler şu

şekildeydi:

1. Ağrının değerlendirilmesi: Hastaların ağrı şikayetinin değerlendirilmesinde

görsel analog skalası (VAS) kulanıldı. Hastadan VAS’da 10 cm’lik çizgi

üzerinde ağrısını gösteren noktayı belirtmesi istendi (0: ağrı yok – 10:

şiddetli ağrı) .

2. Çevresel ölçüm metodu: Hastanın hem lenfödemli kolu hem de sağlam

kolu esnek olmayan bir mezura yardımıyla ölçüldü. Her iki kol arasındaki

fark (∆ = lenfödemli kolun çevre ölçümü - normal kolun çevre ölçümü)

kaydedildi. Ölçüm metakarpofalangeal eklemlerden, el bileğinden, lateral

epikondilin 10 cm altından ve 10 cm üstünden olmak üzere 4 ayrı noktadan

yapıldı.

3. Volüm ölçümü: Volüm ölçümü için 12 litrelik, dolu bir cam prizmatik su

tankı kullanıldı. Buraya sırayla lenfödemli kol ve sağlam kol ardışık olarak

dik bir pozisyonda yavaş yavaş daldırıldı. Daldırma esnasında dalgalanmayı

önlemek için kolun ileri ve geri hareket etmemesi sağlandı. Sonuçta taşan

suyun başka bir kaba dolması sağlandı ve en sonunda bu suyun bir mezur

laboratuvar kabı yardımıyla volümü hesaplandı. Daha sonra her iki volüm

arasındaki fark (∆ = lenfödemli kolun volümü – sağlam kolun volümü)

hesaplanıp kaydedildi.

4. Ultrasonografi: TOSHİBA Xario Prime marka ultrasonografi cihazında 7,5

MHz’lik prob kullanılarak lenfödemli ve sağlam kolda ölçüm yapıldı.

Lateral epikondilin 10 cm aşağısı ve yukarısı işaretlendi. Ultrasonografi ile
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subkutan doku kalınlığına bakıldı ve iki kol arasındaki fark (∆ = lenfödemli

kolun subkutan doku kalınlığı – sağlam kolun subkutan doku kalınlığı)

alındı.

C. İstatistiksel Analiz

Her bir değerlendirme parametresinin tedavi öncesi ve takip eden izleme

periyotları sırasındaki değerleri kaydedilerek, alınan sonuçlar gruplar arası ve grup

içinde ayrı ayrı  karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz SPSS 11.0 paket programı kullanılarak

yapıldı. İstatistiksel karşılaştırmalarda gruplar arasında nonparametrik testlerden Mann-

Whitney U ve Ki-kare testleri, grup içi değerlendirmelerde de Wilcoxon-rank testi

kullanıldı. Analiz sonunda p<0.05 değerleri anlamlı olarak kabul edildi.
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4. BULGULAR

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

kliniğinde düzenlendi. Unilateral mastektomi sonrası aynı taraf üst ekstremitesinde

lenfödem gelişmiş, 35-75 yaş arası 30 kadın hasta dahil edildi.

Çalışmadaki 30 hastanın 17’si (% 56.7) sağ taraftan, 13’ü de (% 43.3) sol

taraftan mastektomi geçirmişti. Hastaların % 56.7’si dominant ekstremitenin olduğu

taraftan opere olmuştu. Çalışmadaki tüm hastaların tanımlayıcı özellikleri Tablo 6’da

gösterilmiştir.

Tablo 6: Tüm hastaların tanımlayıcı özellikleri

Hasta n

Opere olan taraf sağ 17

sol 13

dominant 17

Ameliyat tipi Modifiye radikal mastektomi 27

Radikal mastektomi 2

Lumpektomi 1

Lenfödem evresi I 5

II 25

III 0

Kolda daha önceden

geçirilmiş infeksiyon

Var 3

yok 27

Hastaların % 90’ı modifiye radikal mastektomi, % 6.7’si radikal mastektomi ve

% 3.3’ü de lumpektomi şeklinde opere edilmişti.

Hastaların başlangıçtaki lenfödem düzeyi; % 16.7’sinde evre I iken, %

83.3’ünde evre II aşamasındaydı.

Lenfödemli kolda daha önce geçirilmiş cilt infeksiyonu öyküsü hastaların sadece

% 10’unda vardı. Ancak çalışmaya dahil edildiklerinde hastalardan hiçbirinin

lenfödemli ekstremitesinde infeksiyon yoktu.
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           Çalışma sırasında 30 hasta rastgele 15’er kişilik 2 gruba ayrılmıştı. Grup I’deki

hastaların yaş ortanca değeri 56 (37-75) [median (minimum-maksimum)] olup grup

II’de bu değer 55 (42-75) idi. Her iki gruptaki hastaların yaşları arasında anlamlı bir

fark yoktu (p>0.05).

Hastaların fiziksel özellikleri olarak boy uzunluğu (cm), ağırlık (kg) ve vücut

kitle indeksi kıyaslandığında da benzer oldukları görüldü (Tablo 7).

Grup I’de lenfödem süresinin median değeri 8 (2-108) iken grup II’de median

değer 14 (1-72) olarak bulundu. Her iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu.  Lenfödem

evresi, alınan kemoterapi ve radyoterapi kür sayısı açısından da incelendiğinde her iki

grup arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Operasyon sırasında çıkarılan aksiller lenf

nodu sayısı grup I’de 10 (7-23) iken grup II’de 10 (3-22) olarak bulundu. Her iki grup

arasında anlamlı bir fark yoktu.

Tablo 7: Her iki gruptaki hastaların demografik özellikleri. [median (minimum-

maksimum)]

Grup I Grup II p

Yaş (yıl) 56 (37-75) 55 (42-75) >0.05

Ağırlık (kg) 79 (61-93) 79 (60-102) >0.05

Boy (cm) 157 (140-165) 158 (140-165) >0.05

VKI (kg/m2) 32.79 (26.62-41.07) 32.44 (23.80-43.01) >0.05

Lenfödem süresi (ay) 8 (2-108) 14 (1-72) >0.05

Lenfödem evresi 2 (1-2) 2 (1-2) >0.05

Kemoterapi kür sayısı 6 (2-10) 6 (4-12) >0.05

Radyoterapi kür

sayısı

25 (20-30) 25 (20-32) >0.05

Çıkarılan lenf nodu

sayısı

10 (7-23) 10 (3-22) >0.05

VKI: Vücut kitle indeksi
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Hastaların tanımlayıcı özelliklerinden opere olan taraf, eşlik eden diabetes

mellitus, hipertansiyon gibi tablolar, uygulanan operasyon tipi (modifiye radikal

mastektomi, radikal mastektomi, lumpektomi) de analiz edildi. Her iki grup arasında bu

veriler açısından anlamlı bir fark yoktu. Elde edilen veriler Tablo 8’de gösterildi.

Tablo 8: Her iki grubun tanımlayıcı özellikleri

Grup I

n (%)

Grup II

n (%)

 p

Modifiye radikal

mastektomi

13 (86.7) 14 (93.3) >0.05

Radikal Mastektomi 2 (13.3) 0 (0) >0.05

Lumpektomi 0 (0) 1 (6.7) >0.05

Dominant ekstremiteden

opere olma durumu

9 (60) 8 (53.3) >0.05

Diabetes Mellitus Varlığı 4 (26.7) 3 (20) >0.05

Hipertansiyon Varlığı 4 (26.7) 3 (20) >0.05

Hastaların tedavi öncesi muayenesinde, kolda çeşitli seviyelerde çevre ölçümleri

yapıldı. Her seviyede lenfödemli kol ile sağlam kolun çevre ölçümleri arasındaki fark

hesaplandı. Başlangıçta çevre ölçümleri açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark

olmadığı görüldü. Volümetrik yöntemde de hasta ve sağlam kol arasındaki fark tespit

edildi. Tedavi öncesinde hastaların sağlam ekstremiteleri ile lenfödemli ekstremiteleri

arası fark grup I’de 630 (180-1820) ml iken grup II’de 840 ml (220-3460) idi. Her iki

grup arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Ayrıca ultrasonografik olarak önkol ve kolun

belirli noktalarından bakılan ciltaltı doku kalınlığı da, lenfödemli ve sağlam kolda ayrı

ayrı değerlendirilip aradaki fark ölçüldü. Yine başlangıçta gruplar arasında anlamlı bir

fark yoktu. Hastaların ağrı düzeyleri VAS ile grup I’de 4 (0-7) iken, grup II’de 4 (0-10)

olarak tespit edildi. Tedavi öncesinde her iki grup arasında fark olmadığı gözlendi

(Tablo 9).
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Tablo 9: Hastaların lenfödem değerlendirmesindeki ölçümlerin tedavi öncesinde

gruplar arası karşılaştırılması [median (minimum- maksimum)]

Grup I Grup II  p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 1 (-0.50-5.50) 1 (0-5.50) >0.05

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 2 (-0.02-3.50) 2.5 (0-8) >0.05

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 4.2 (1.5-9.30) 5 (0-16) >0.05

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 3.5 (0.50-7.50) 3 (0.50-11) >0.05

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 630 (180-1820) 840 (220-3460) >0.05

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm) 8.4 (0-19.40) 5.2 (0-37.70) >0.05

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 4.6 (-0.10-24) 5.1 (0.40-12.30) >0.05

VAS 4 (0-7) 4 (0-10) >0.05
∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi

Tedavi sonrası ve tedavi tamamlandıktan bir ay sonraki kontrol

değerlendirmesindeki ölçümler de gruplar arasında karşılaştırıldı. Hem tedavi sonrası

hem de 1. ay kontrolünde tüm parametreler açısından gruplar arasında anlamlı bir fark

izlenmedi (Tablo 10 ve Tablo 11).
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Tablo 10: Tedavi sonrası lenfödem değerlendirmesindeki ölçümlerin gruplar arası

karşılaştırması [median (minimum- maksimum)]

Grup I Grup II p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 0.5 (-0.50-4) 0.5 (0-4.5) >0.05

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 1 (0-2) 1.5 (0-4.5) >0.05

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 2.5 (0-5.5) 4 (0-12.5) >0.05

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 2 (0-4.5) 2.5 (0-7.5) >0.05

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 480 (0-1410) 500 (60-2160) >0.05

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm) 1.9 (-1.30-12.70) 4.2 (-0.2-12.5) >0.05

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 0.8 (-2-6.2) 2 (0-9) >0.05

VAS 2 (0-5) 1 (0-8) >0.05

∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi

34



Tablo 11: Bir ay sonraki kontrolde lenfödem değerlendirme ölçümlerinin gruplar arası

karşılaştırılması [median (minimum- maksimum)]

Grup I Grup II p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 0.5 (-0.5-3.5) 0.5 (0-4.5) >0.05

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 1 (0-2) 1 (0-3.5) >0.05

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 2.5 (0.5-7) 4 (0-11.5) >0.05

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 2.5 (0-5.5) 2.5 (0.5-13) >0.05

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 510 (50-1430) 500 (180-2080) >0.05

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm) 2 (-1.6-8.6) 5.8 (0-14.2) >0.05

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 2.1 (-1.1-6.7) 2 (0-16.2) >0.05

VAS 1 (0-5) 1 (0-8) >0.05

∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi

Tedavi öncesinde, tedavi sonrasında ve tedavinin tamamlanmasından bir ay

sonraki kontrollerinde elde edilen veriler grupların kendi içlerinde analiz edildi. Grup

I’de tedavi sonrası değerler tedavi öncesiyle karşılaştırıldığında metakarpofalangeal

eklemlerden yapılan çevresel ölçüm dışındaki tüm ölçümlerde anlamlı bir fark tespit

edildi (Tablo 12).
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Tablo 12: Grup I’deki hastaların çeşitli ölçümlerinin tedavi öncesi ve tedavi sonrası

karşılaştırması [median (minimum- maksimum)]

Tedavi öncesi Tedavi sonrası p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 1 (-0.5-5.5) 0.5 (-0.50-4) >0.05

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 2 (-0.02-3.5) 1 (0-2) 0.004

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 4.2 (1.5-9.3) 2.5 (0-5.5) 0.001

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 3.5 (0.50-7.5) 2 (0-4.5) 0.001

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 630 (180-1820) 480 (0-1410) 0.001

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm) 8.4 (0-19.4) 1.9 (-1.3-12.7) 0.001

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 4.6 (-0.10-24) 0.8 (-2-6.2) 0.001

VAS 4 (0-7) 2 (0-5) 0.001

∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi

Grup II’de de çeşitli ölçüm değerleri tedavi öncesi ve tedavi sonrasında

karşılaştırıldığında kol bölgesindeki çevresel ölçüm dışında tüm parametrelerde anlamlı

bir değişiklik belirlendi (Tablo 13).

36



Tablo 13: Grup II’deki hastaların çeşitli ölçümlerinin tedavi öncesi ve tedavi

sonrasındaki karşılaştırması [median (minimum- maksimum)]

Tedavi öncesi Tedavi sonrası p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 1 (0-5.5) 0.5 (0-4.5) 0.040

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 2.5 (0-8) 1.5 (0-4.5) 0.005

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 5 (0-16) 4 (0-12.5) 0.001

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 3 (0.50-11) 2.5 (0-7.5) >0.05

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 840 (220-3460) 500 (60-2160) 0.001

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm) 5.2 (0-37.7) 4.2 (-0.2-12.5) 0.006

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 5.1 (0.4-12.3) 2 (0-9) 0.002

VAS 4 (0-10) 1 (0-8) 0.003

∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi

 Tedavi tamamlandıktan bir ay sonraki kontrolde, grup I’de bakılan tüm

parametrelerde tedavi öncesine göre anlamlı fark devam ediyordu (Tablo 14).
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Tablo 14: Grup I’de hastaların çeşitli ölçümlerinin tedavi  öncesi ve bir ay sonraki

kontrol değerlerinin karşılaştırması [median (minimum- maksimum)]

Tedavi öncesi 1. ay p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 1 (-0.5-5.5) 0.5 (-0.5-3.5) 0.049

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 2 (-0.02-3.5) 1 (0-2) 0.024

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 4.2 (1.5-9.3) 2.5 (0.5-7) 0.007

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 3.5 (0.50-7.5) 2.5 (0-5.5) 0.038

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 630 (180-1820) 510 (50-1430) 0.005

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm) 8.4 (0-19.4) 2 (-1.6-8.6) 0.001

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 4.6 (-0.10-24) 2.1 (-1.1-6.7) 0.001

VAS 4 (0-7) 1 (0-5) 0.002

∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi

Grup II’deki hastaların birinci ay kontrollerinde bilek bölgesi çevresel

ölçümünde, volümetrik ölçümde, VAS ve omuz fonksiyonunun değerlendirmesindeki

sonuçlarda tedavi öncesine göre anlamlı farklar devam ediyordu (Tablo 15).
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Tablo 15: Grup II’deki hastaların çeşitli ölçümlerinin tedavi öncesi ve bir ay sonraki

kontrol değerlerinin karşılaştırması [median (minimum- maksimum)]

Tedavi öncesi 1. ay p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 1 (0-5.5) 0.5 (0-4.5) >0.05

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 2.5 (0-8) 1 (0-3.5) 0.010

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 5 (0-16) 4 (0-11.5) >0.05

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 3 (0.50-11) 2.5 (0.5-13) >0.05

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 840 (220-3460) 500 (180-2080) 0.016

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm) 5.2 (0-37.7) 5.8 (0-14.2) >0.05

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 5.1 (0.4-12.3) 2 (0-16.2) >0.05

VAS 4 (0-10) 1 (0-8) 0.003

∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi

Birinci ay kontrolündeki çeşitli ölçümler tedavi bitimindeki değerlerle

karşılaştırıldığında ise grup I’de sadece önkol ve kol bölgesinin çevresel ölçümlerinde

anlamlı bir fark vardı (Tablo 16).
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Tablo 16: Grup I’deki hastaların çeşitli ölçümlerinin tedavi sonrası ve bir ay sonraki

kontrol değerlerinin karşılaştırması [median (minimum- maksimum)]

 Tedavi sonrası 1. ay p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 0.5 (-0.50-4) 0.5 (-0.5-3.5) >0.05

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 1 (0-2) 1 (0-2) >0.05

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 2.5 (0-5.5) 2.5 (0.5-7) 0.035

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 2 (0-4.5) 2.5 (0-5.5) 0.004

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 480 (0-1410) 510 (50-1430) >0.05

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm)  1.9(-1.3-12.7) 2 (-1.6-8.6) >0.05

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 0.8 (-2-6.2) 2.1 (-1.1-6.7) >0.05

VAS 2 (0-5) 1 (0-5) >0.05

∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi

Grup II’de yine tedavi sonrası ve 1. ay kontrol değerleri karşılaştırıldığında,

bilek çevresel ölçümünde, volümetrik ölçümde ve VAS ile ağrı değerlendirmesinde

anlamlı farklar tespit edildi (Tablo 17).
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Tablo 17: Grup II’deki hastaların çeşitli ölçümlerinin tedavi sonrası ve bir ay sonraki

kontrol değerlerinin karşılaştırması [median (minimum- maksimum)]

Tedavi sonrası 1. ay p

∆ MKF’den çevre ölçümü (cm) 0.5 (0-4.5) 0.5 (0-4.5) >0.05

∆ Bilek çevresi ölçümü (cm) 1.5 (0-4.5) 1 (0-3.5) 0.010

∆ Önkol çevresi ölçümü (cm) 4 (0-12.5) 4 (0-11.5) >0.05

∆ Kol çevresi ölçümü  (cm) 2.5 (0-7.5) 2.5 (0.5-13) >0.05

∆ Volümetrik ölçüm (ml) 500 (60-2160) 500 (180-2080) 0.016

∆ USG ile önkol cilt kalınlığı (mm) 4.2 (-0.2-12.5) 5.8 (0-14.2) >0.05

∆ USG ile kol cilt kalınlığı (mm) 2 (0-9) 2 (0-16.2) >0.05

VAS 1 (0-8) 1 (0-8) 0.003

∆: Lenfödemli ekstremite- sağlam ekstremite

MKF: Metakarpofalangeal eklem

VAS: Görsel analog skalası

USG: Ultrasonografi
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5.TARTIŞMA

Lenfödem özellikle kanserli hastalarda, kanserin kendisine ya da uygulanan

tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan önemli bir morbidite nedenidir. Meme kanserli

hastalar, aksiller lenf nodu diseksiyonu ve radyoterapi uygulaması nedeniyle lenfödem

gelişimi açısından yüksek risk altındadır. Lenfödem hayatı tehdit edici bir durum

olmasa da ekstremitede infeksiyonlara, dizabiliteye, fonksiyonel bozukluğa ve ağrıya

yol açabilir. Ağrının olmadığı durumlarda bile, hastalar ağırlık hissi gibi rahatsızlık

verici durumlardan şikayet ederler. Bu durum hastalarda zamanla anksiyete, depresyon

gibi problemlerin ortaya çıkmasına ve dolayısıyla da kişinin yaşam kalitesinin olumsuz

yönde etkilenmesine yol açmaktadır (48,115).

Lenfödem tedavisinde medikal ve cerrahi yaklaşımların dışında fiziksel tedavi

ve rehabilitasyon uygulamaları da yer almaktadır. Fizik tedavinin amacı, lenfödemi

azaltmak, doku fibrozisini ve lenfödemin yeniden oluşmasını engellemek ve dolayısıyla

da kişinin yaşam kalitesini yükseltmektir (116).

Son yıllarda ülkemizde lenfödem tedavisinde fiziksel tıp yöntemlerinin

uygulanmasının önemi anlaşılmış ve bu konuyla ilgili çalışmalara hız verilmiştir. Ancak

yine de bu konuyla ilgili yeterince çalışma bulunmamaktadır.

Mastektomi sonrasında lenfödem gelişen kişilerde farklı fizyoterapi

yöntemlerinin etkinliğini araştıran bu çalışmaya toplam 30 kadın hasta dahil edildi.

Olgular rastgele iki gruba ayrıldı. Bir gruba cilt bakımı, manuel lenfatik drenaj,

egzersiz, kompresyon bandajından oluşan fizyoterapi programı uygulandı. Diğer grupta

ise bu yöntemlere intermittent pnömotik kompresyon cihazıyla tedavi de eklendi.

Uygulamalar haftada 5 gün olmak üzere toplam 3 hafta süre ile yapıldı. Bu süre

sonunda koruma fazına geçildi. Olgulara kompresyon giysisi yaptırıldı ve bu giysiyi

egzersizle birlikte gündüz aktif oldukları dönemde kullanmaları istendi.

Değerlendirmeler tedavi öncesi (0. hafta), tedavi sonrası (3. hafta) ve tedavi

tamamlandıktan bir ay (7. hafta) sonra yapıldı.

Genellikle mastektomi sonrası lenfödem gelişiminin çok sık olmadığı düşünülse

de, hastaların yaklaşık % 15-20’sinde lenfödem geliştiği gösterilmiştir (45). Bu

konudaki en kapsamlı çalışmayı 11 yıl takip süresiyle Schünemann ve arkadaşları

yapmışlardır (6). Burada 5868 hastanın % 24’ünde lenfödem geliştiği gösterilmiştir.
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Kissin ve arkadaşlarının yaptıkları diğer bir çalışmada ise mastektomi yapılmış 200

hastanın % 25’inde lenfödem geliştiği tespit edilmiştir (47). Yapılan tüm çalışmalara

bakıldığında, mastektomi sonrası lenfödem gelişme prevalansının % 5.5 -50 gibi geniş

bir yelpazede olduğu görülmektedir (47-51). Lenfödem cerrahiden uzun yıllar sonra da

ortaya çıkabilmektedir. Literatürde radikal mastektomiden 30 yıl sonra bile gelişen

lenfödem olgusu bulunmaktadır (23).

Lenfödem gelişimindeki risk faktörleri arasında en önemlileri radyoterapi ile

aksiller lenf nodu diseksiyonunun derecesidir.  Lenf nodu diseksiyonuna radyoterapi de

eklenirse risk daha fazla artmaktadır (4). Schrenk ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir

çalışmada, sentinel lenf nodu biyopsisi yapılan hastalar ile aksiller lenf nodu

diseksiyonu yapılan hastalar karşılaştırılmış ve sentinel lenf nodu biyopsisi olanlarda

riskin daha az olduğu rapor edilmiştir (42). Goffman ve arkadaşlarının yayınladıkları bir

diğer rapora göre lenfödem gelişimi için alınan lenf nodu sayısı ve tümörün büyüklüğü

önemli bulunmuştur (43). Bu çalışmada beşten az lenf nodu çıkarılan hastalarda

lenfödem saptanmamıştır.

Radyoterapi uygulamasının lenfödem riskini yükselttiğini belirten başka bir

çalışmada ise radikal mastektomi geçiren hastalar 2 gruba ayrılmıştır (117). Bir gruba

sadece kemoterapi uygulanırken, diğer gruba kombine kemoterapi ve radyoterapi

uygulaması yapılmıştır. Sonuçta kemoterapi alanların % 3.2’sinde lenfödem gelişirken

kemoterapi ve radyoterapi uygulanan grupta bu oran % 9.1 olarak rapor edilmiştir.

Bizim çalışmamıza katılan olguların tümüne kemoterapi ve radyoterapi

uygulanmıştı. Yaptığımız regresyon analizinde çalışmamıza dahil olan hastaların

lenfödem gelişimindeki en önemli riskin radyoterapi olduğu bulundu. Bu sonuç

literatürle uyumlu idi.

Paskett ve Strak, lenfödemi olan 40 kadın hastayı sorguladıkları çalışmada,

hastaların % 75’inin kompresyon giysisi, % 46’sının intermittent pnömotik

kompresyon, % 26’sının bandaj tedavisi aldığını belirlemişlerdir (2). Bizim

çalışmamızda ise olgularımızın, kliniğimize başvurmadan önce sadece bir tanesine

lenfödemle ilgili eğitim verilmiş ve egzersizleri gösterilmiş, diğer bir tanesine ise

kompresyon giysisi rapor edilmişti. Olgularımızın çoğunun lenfödem hakkında çok az

bilgiye sahip oldukları gözlendi. Bu durum ülkemizde diğer kanserli hastalarda olduğu
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gibi, meme kanserli hastaların da rehabilitasyona yönlendirilmelerinde aksaklıklar

olduğunu göstermektedir.

Literatürde altın standart olarak hala suya daldırma metodu ile hacim

hesaplanması önerilmektedir. Ancak standart su tanklarının temin edilememesi ve

kullanım zorluğu nedeniyle pratikte kliniklerde kullanılmamaktadır. Lenfödemin tanı ve

değerlendirmesinde, ultrasonografi, radyonüklid sintigrafi, magnetik rezonans

görüntüleme gibi farklı teknikler de rutin olmasa da çeşitli çalışmalarda

kullanılmaktadır.  Kliniklerde ise lenfödemi ölçmek için en sık kullanılan yöntem kol

çevresi ölçümleridir (118). Mastektomi sonrası lenfödemi olan hastaların çevresel ve

volümetrik ölçümlerinin korelasyon gösterdiği ancak çevresel ölçümün daha pratik

olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (55).

Çalışmalarda ölçümlerin genellikle dört noktadan yapıldığı görülmektedir. Bu

noktalar metakarpofalangeal bölge, el bileği, lateral epikondilin 10 cm distali ve

proksimalidir (119). Biz de çalışmamızda bu dört farklı noktadan ölçüm yaptık.

Ölçümler hastanın kilo alıp vermesine bağlı olarak değişebilmekte ve bu durum

lenfödemin takibini güçleştirmektedir. Bu nedenle, bizim çalışmamızda her bir ölçümde

lenfödemli ekstremite ile sağlam taraf arasındaki fark (∆) alınarak kilo değişikliklerinin

etkisi ekarte edildi. El bileği, önkol, kol bölgesinde her iki grupta da ekstremiteler

arasındaki farkın median değeri 2 cm’den fazlaydı. Çalışmamızda volümetrik

ölçümdeki ∆ volüm median değeri ise grup I’de 630 ml iken grup II’de 840 ml idi.

Yapılan bir çalışmada lenfödemli olguların % 96’sının sağlam ve lenfödemli

ekstremitelerinin hacim farklarının 200 ml’den fazla olduğu gösterilmiştir (120).

Kronik lenfödemde magnetik rezonans görüntüleme ve ultrasonografi

bulgularının araştırıldığı bir çalışmada 16 hasta ve 24 sağlıklı olgu değerlendirilmiştir

(121). Sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında ultrasonografi subkutan yağ dokusundaki

artışı anlamlı bir şekilde ortaya koymuştur. Magnetik rezonans görüntüleme ise cilt

kalınlığı, subkutan yağ doku ve kas kütlesindeki artışı anlamlı bir şekilde ortaya

çıkarmıştır.

Balzarini ve arkadaşları ise aksiller lenf diseksiyonu sonrası kolda oluşan

lenfödem hakkında bilgi edinmek için ultrasonografinin klinik olarak yeterli bilgi

sağlayıp sağlamadığıyla ilgili bir çalışma yapmışlardır (122). Bu çalışmada 46 kadın

hasta değerlendirilmiştir. Her hastada hem lenfödemin olduğu kolda hem de normal
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kolda cilt altı doku kalınlığına bakılmıştır. Hastaların % 34.7’sinde sıvı birikimi,  %

26’sında fibrozis ve % 18’inde hem sıvı hem de fibrozis tespit edilmiştir.

Ultrasonografinin aksiller diseksiyon sonrası oluşan lenfödemin değerlendirmesinde

faydalı olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu çalışmada ultrasonografi sadece teşhis

aşamasında kullanılmıştır. Biz çalışmamızda cilt altı kalınlığını ultrasonografik olarak

tedavi öncesinde, tedavi sonrasında ve birinci ay kontrolünde değerlendirerek takiplerde

de kullanılabilirliğini araştırdık.

Belçika’dan yayınlanan bir olgu sunumunda ise mastektomi sonrası oluşan

lenfödem ultrasonografi ve magnetik rezonans görüntüleme ile histolojik açıdan

incelenmiştir (123). Cilt kalınlığı ve subkutan yağ dokusunun ultrasonografi ve

magnetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildiğinde, yağ hücrelerinin hem

çevresinin hem de alanının anlamlı derecede arttığı tespit edilmiştir. Bu tür teknikler

gerek pahalı olmaları gerekse de değerlendirme zorluğu nedeniyle genellikle

çalışmalarda tercih edilmektedir. Rutinde ise kolay ve ucuz bir yöntem olan çevresel

ölçüm metodu kullanılmaktadır.

             Olgularımızın tedavi öncesi çevresel ve volümetrik ölçümlerinde iki grup

arasında anlamlı bir fark yoktu. Tedavi sonrası ve tedavinin tamamlanmasından bir ay

sonraki kontrol ölçümlerinde, lenfödemdeki azalmanın her iki grupta da anlamlı olması

bize her iki tedavi programının da başarılı olduğunu göstermektedir. Ancak iki grup

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olmaması intermittent pnömotik kompresyon

pompasının manuel lenfatik drenaja bir üstünlüğü olmadığını düşündürmektedir.

Johansson ve arkadaşları 28 hasta ile yaptıkları bir çalışmada manuel lenfatik

drenaj ile intermittent pnömotik kompresyon uygulamalarını karşılaştırmışlardır (124).

Tedaviye başlamadan önce tüm hastalara iki hafta süreyle kompresyon giysisi

uygulanmış ve daha sonra hastalar rastgele iki gruba ayrılmıştır. İki hafta süresince bir

gruba manuel lenfatik drenaj, diğer gruba intermittent pnömotik kompresyon pompası

uygulanmış ve lenfödem volümetrik ölçümle değerlendirilmiştir. Tedaviye başlamadan

önce  verilen  kompresyon  giysisi  ile  lenfödemde  49  ml’lik  (%  7)  bir  azalma  tespit

edilmiştir. Tedavi sonunda ise manuel lenfatik drenaj grubunda 75 ml (% 15),

intermittent pnömotik kompresyon pompasının uygulandığı grupta 28 ml (% 7) azalma

olmuştur. Sonuç olarak lenfödemin her iki grupta da anlamlı derecede azaldığı, ancak

aralarında fark olmadığı rapor edilmiştir.
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Boris ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise 56 üst ve 38 alt ekstremite

lenfödemi olan hastaya manuel lenfatik drenaj içeren kompleks dekonjestif fizyoterapi

uygulanmıştır (125). Tedavi sonrasında üst ekstremitede % 62.6, alt ekstremitede %

68.6 oranında ödemde azalma tespit edilmiştir. 36 aylık takip sonucunda da tedavinin

etkisi kolda % 63.8, bacakta % 62.7 oranında korunmuştur.

Dini ve arkadaşları çalışmalarında mastektomi sonrası lenfödemi olan 80 hastayı

randomize olarak iki gruba ayırmışlardır. Bir grup kontrol grubu olarak takip edilmiş ve

tedavi uygulanmamış, diğer gruba ise iki hafta süresince intermittent pnömotik

kompresyon pompası uygulanmıştır. Her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir

fark bulunamamıştır. Sonuç olarak intermittent pnömotik kompresyon pompasının

mastektomi sonrası gelişen lenfödemde etkisi olmadığı görüşünü belirtmişlerdir (13).

Szuba ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, 23 hasta rastgele 2 gruba

ayrılmış ve birinci gruba manuel lenfatik drenaj ile intermittent pnömotik kompresyon

tedavisini içeren kompleks dekonjestif tedavi verilirken diğer gruba intermittent

pnömotik kompresyon pompası uygulanmamıştır (1). İki haftalık tedavi sonunda ve 40.

günde volüm azalması sırasıyla grup I’de % 45.3 ve 30.3 olarak bulunurken, grup II’de

% 26 ve 27.1 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada intermittent pnömotik kompresyon

pompasının lenfödem üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu rapor edilmiştir.

Yapılan başka bir çalışmada ise mastektomi sonrası lenfödem gelişen 25 hastaya

4 hafta süresince masaj, kompresyon bandajı, intermittent kompresyon pompası ve

hasta eğitiminden oluşan kompleks dekonjestif fizik tedavi programı uygulanmış ve 12

ay süreyle takip edilmiştir (126). Sonuçta 18 hastada lenfödemde tedavi sonrasında %

40, 6 ay sonunda ise % 50 azalma olmuş ve bu durum 12. aya kadar korunmuştur.

Hastaların yaşam kalitelerinin arttığı rapor edilmiştir. Lenfödemde kompresyon giysisi

ile birlikte uygulanan egzersiz tedavisinin etkili olduğu belirtilmiştir.

İntermittent kompresyon pompasının etkisi hakkındaki bu farklı sonuçlar

uygulanan basınçlardaki farklılıklardan ve kullanılan cihazın farklı sayıdaki bölmelere

sahip olmasından kaynaklanabilir.

İntermittent pnömotik kompresyon cihazlarının uyguladıkları basınç 30

mmHg’dan başlamakta olup 300 mmHg’ya kadar çıkabilmektedir (127). Fakat Leduc

ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 40 mmHg’nın üzerindeki basınçlarda

lenfatiklerin kollabe olacağı belirtilerek, daha düşük basınçta bir saatlik bir uygulama

46



önerilmiştir (80). Literatürde, çalışmaların çoğunda da 40-60 mmHg basınçla

uygulamalar yapılmıştır. Bu yüzden biz de çalışmamızda intermittent pnömotik

kompresyon pompasını olgulara 45 dakika ve 40 mmHg basınçla uyguladık.

Literatürde farklı şekilde cihazlar da kullanılmaktadır. Krause, mastektomi

geçiren 38 hastada tek bölmeli ve çok bölmeli kompresyon cihazlarının lenfödem

üzerine etkisini araştırmıştır (128). Sonuçta ikisinin de ödemi anlamlı derecede

azalttığını ve aralarında anlamlı bir fark olmadığını rapor etmiştir. Ancak çok bölmeli

pompalar distalden proksimale doğru basınç uyguladığı için, tek bölmeli pompalarda sık

görülen ödemin el sırtında toplanma ihtimalini azaltmaktadır (128). Biz de

çalışmamızda 6 bölmeli intermittent pnömotik kompresyon cihazını kullandık.

1993’de Washington’da yapılan Uluslararası Lenfoloji Kongresinin sonuç

bildirgesinde, pnömotik kompresyondan önce lenfödemin manuel lenf drenajı ile

boşaltılması, lenf yollarının açılması ve sonrasında pompanın mutlaka gözetim

eşliğinde, dikkatli uygulanması gerektiği bildirilmiştir (129). Bu yüzden çalışmamızda

grup II’de tek başına intermittent pnömotik kompresyon pompasını kullanmak yerine,

önce manuel lenfatik drenaj yöntemi, bunu takiben de intermittent pnömotik

kompresyon pompası uygulandı.

Kanada’da kompresyon bandajlarının başarısını araştırmak için yapılan bir

çalışmada 50 hasta rastgele iki gruba ayrılarak, bir gruba manuel lenfatik drenajla

birlikte kompresyon bandajı uygulanırken diğer gruba sadece kompresyon bandajı

verilmiştir (130). Sonuçta her iki grupta da ödemde azalma bulunmuş, ancak bunun

manuel lenfatik drenajın eklendiği grupta daha fazla olduğu belirtilmiştir.

 Fiaschi ve arkadaşları mastektomi sonrası lenfödem gelişen 38 hastada

kompresyon bandajının tek başına ve manuel lenfatik drenajla birlikte uygulandığı

tedavi programlarını karşılaştırmışlardır (131). Sonuçta manuel lenfatik drenaj ve

kompresyon bandajının birlikte uygulanmasının % 11 oranında daha fazla volüm

azalması sağladığı görülmüştür. Manuel lenfatik drenaj olmaksızın sadece kompresyon

bandajının etkili olduğunu rapor eden çeşitli çalışmalar da bulunmaktadır (129,132).

Vignes ve arkadaşlarının yapmış oldukları 537 hastalık bir çalışmada, tüm

hastalara 11 günlük manuel lenfatik drenaj, cilt bakımı ve kompresyon bandajı

uygulanmıştır (133). Daha sonra hastalar 6. ve 12. ayda kontrollere çağrılmıştır. Tedavi

sonrasında lenfödem hacminde anlamlı derecede azalma tespit edilmesine rağmen,
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sonraki kontrollerde kompresyon bandajı ve giysisini bırakanlarda, kullanmaya devam

edenlere göre lenfödem riskinin % 50 oranında arttığı gözlenmiştir. Biz bakım fazında,

her iki gruptaki hastalara bandajlama ve giysi giyme eğitimi vererek, hem kompresyon

bandajlarını, hem de kompresyon giysilerini kullanmaya devam etmeleri gerektiğini

belirttik. Çalışmamızda bir ay sonraki kontrolde volümde tedavi sonuna göre ılımlı bir

artış saptandı. Bu artışın olduğu hastalar incelendiğinde, bu kişilerin bandajlarını tam

düzenli olarak kullanmadıkları tespit edildi.

Lenfödem tedavisinde kullanılan kompresyon giysilerinin basınçları ortalama

20-60 mmHg arasındadır (134). Bu giysiler yaptırılırken ölçüler mutlaka eğitimli kişiler

tarafından ve hastaya özel olarak alınmalıdır. Bu giysiler her 6 ayda bir elastikiyetlerini

kaybettiklerinden değiştirilmelidir. Çalışmamızda olguların gerekli ölçüleri alınarak,

giysilerinin yurtdışında kişiye özel üretilmesi sağlandı. Kompresyon giysileri

parmaklardan başlayıp omuza kadar devam edecek şekilde üretildi.

Kompresyon giysilerinin lenfödem üzerindeki etkileri çeşitli çalışmalarla

incelenmiştir. Badger ve arkadaşlarının yaptığı randomize bir çalışmada lenfödemi olan

hastalar 2 gruba ayrılmıştır (135). Bir gruba 24 hafta boyunca sadece kompresyon

giysisi verilirken, diğer gruba ilk 18 hafta bandaj tedavisi uygulanmış, sonra da

kompresyon giysisi ile 24 haftalık süre tamamlanmıştır. Sonuçta bandaj ve kompresyon

giysisinin birlikte kullanıldığı grupta daha fazla volüm azalması tespit edilmiştir.

Kompresyon giysisi hastalarda bazen emosyonel rahatsızlıklara da neden

olabilmektedir. Örneğin Johannson mastektomi sonrası lenfödemi olan 12 hasta

üzerinde yaptığı incelemede, hastalar kompresyon giysisini giydiklerinde kendilerini

bazen kötü hissettiklerini ve üzüldüklerini, diğer taraftan da giysiyi kendi sağlıkları

açısından kullanmaları gerektiğini belirtmişlerdir (124). Bizim çalışmamızda ise

hastaların şikayeti çoğunlukla dar olduğu için giysiyi giyerken zorlanmaları ve

çevredeki insanlara bu giysiyi niçin giydiklerini açıklamaktan sıkılmalarıydı.

Lenfödem hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur.

Değişmiş olan vücut imajı, sosyal aktivitelere ilginin azalması, kıyafet problemi gibi

sorunlar yanında kuvvet kaybı, taşıma, kaldırma, bir yere ulaşma gibi sorunlar

yüzünden kendine güven hissini de ortadan kaldırmaktadır.

Ağrı lenfödemli hastalarda fonksiyon kaybına da yol açan

komplikasyonlardandır. Bosompra ve arkadaşlarının yayınlarında mastektomi geçiren
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148 hastanın % 35’i ödem, % 15’i orta şiddette ağrı ve % 34’ü kolun günlük kullanım

ve kuvvetinde azalmadan şikayet etmişlerdir (136). Çalışmamızda olguların ağrı

şiddetlerinin tedavi ile birlikte azaldığı ve bu azalmanın her iki grupta da anlamlı

derecede olduğu tespit edilmiştir.

Lenfödem tedavisinin etkinliğinde, lenfödem süresinin de etkili olduğu

düşünülmektedir. Ekstremitede lenfödem belirtileri görülür görülmez tedaviye

başlanılması; henüz dokuların yumuşak olması ve aşırı fibrotik dokuların oluşmaması

nedeniyle daha iyi sonuç vermektedir. Bu yüzden mastektomi sonrası oluşmuş

lenfödemde; yeterli, zamanında ve uygun tedavi, lenfödemin komplikasyonlarının

önlenmesi ve tedavinin başarısı için gereklidir.

Mastektomi yapılan tüm meme kanserli hastalar, öncelikle lenfödemden

korunma amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerine yönlendirilmelidir. Burada

hastalar önce lenfödem konusunda bilgilendirilmeli, eğitilmeli ve lenfödem oluştuğunda

ise uygun fizyoterapi programlarıyla tedavisi düzenlenmelidir.
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6. SONUÇLAR

Mastektomi sonrası lenfödem gelişen 30 hastanın dahil edildiği çalışmamızda

hastalar rastgele iki gruba ayrılarak 1. gruba manuel lenfatik drenaj, kompresyon

bandajı, kompresyon giysisi, cilt bakımı ve egzersizden oluşan fizik tedavi programı

verilirken, 2. gruba bunlara ilave olarak intermittent pnömotik kompresyon pompası da

uygulandı. Fizik tedavi programı her iki grupta da haftada 5 seans olacak şekilde toplam

3 hafta (15 seans) süreyle düzenlendi.

Tedavinin başlangıcında, tedavi sonrası (3. haftada) ve bir ay sonraki kontrolde

(7. haftada) klinik bulgular kaydedildi. Cilt bakımı, manuel lenfatik drenaj, kompresyon

bandajı ve kompresyon giysisinden oluşan fizik tedavi programının uygulandığı grupta,

bilekten, önkoldan, koldan yapılan çevresel ölçümlerde, lenfödem hacminin volümetrik

ölçümlerinde, VAS, ultrasonografi ile yapılan cilt kalınlığı ölçümlerinde, tedavi sonrası

ve 1. ay kontrolünde başlangıca göre anlamlı iyileşmeler saptandı. Metakarpofalangeal

bölgeden çevresel ölçümlerde ise sadece 7. haftada başlangıca göre anlamlı iyileşmeler

bulundu. Tedaviye intermittent pnömotik kompresyon pompasının eklendiği grupta ise

metakarpofalengeal, el bileği ve önkol bölgesinden yapılan çevresel ölçümlerde,

volümetrik ölçümde, ultrasonografik olarak cilt kalınlığının belirlenmesinde ve VAS

ağrı değerlendirmesinde tedavi sonrasında anlamlı düzelmeler tespit edildi. 1. aydaki

kontrolde ise bilekten çevresel ölçüm, volümetrik ölçüm ve VAS ağrı

değerlendirilmelerinde anlamlı iyileşmeler devam ediyordu.

Sonuç olarak, tedavi öncesi ve sonrası gruplar karşılaştırıldığında her iki grupta

da klinik iyileşmeler gözlendi. İki grup arasında hiçbir parametrede anlamlı bir fark

tespit edilmedi.
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