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ÖZET 

NARĠN A. N. Lenfödemde Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi Tekniği ile Matriks 

Ritim Tedavisinin Etkinliğinin KarĢılaĢtırılması. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Programı. Doktora Tezi. Ġstanbul 2011. 

 Lenfödem tedavisinde son elli yılın altın standartı olarak kabul gören 

Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi (KBF) tekniği kullanılmaktadır. Matriks Ritim 

Tedavisi‘nin (MRT)  etkili olduğu alanlardan bir tanesi de lenfödem olarak 

belirlenmiĢtir. Klinikte  sadece olgu çalıĢmaları yapılarak yararlı olabileceği 

belirtilmiĢtir. ÇalıĢmamızın amacı, lenfödemde KBF tekniği ile MRT‘nin etkinliğinin 

karĢılaĢtırılmasıdır.  

Gönüllüler (30 olgu)  randomizasyonla 2 gruba ayrılmıĢtır. ÇalıĢmada olguların, 

demografik özellikleri kaydedilerek; ağrı, depresyon, yaĢam kalitesi, günlük yaĢam 

aktivitesi ve kinezyofobi değerlendirmeleri ile çevre ölçümleri tedavi öncesi/sonrası, 1. 

ve 3 ayda tekrarlanmıĢtır. Ev programı olarak egzersizler verilerek gerekli 

yönlendirmelerde bulunulmuĢtur. 

Tedavi Programı, 4 hafta/her gün, 45-60 dakikalık seanslar olarak planlanmıĢtır. 

KBF tekniği manuel lenf drenajı, cilt bakımı, kompresyon bandaj/giysileri ve egzersiz; 

MRT  ise Matriks Ritim Cihazının uygulanmasını içermektedir. ÇalıĢmanın veri 

analizinde Fisher kesin ki-kare, Paired Samples t-test, repeated ANOVA, Mann 

Whitney U-test, Wilcoxon testleri kullanılmıĢtır.    

Lenfödemin oluĢmasında ve tetiklenmesinde rol oynayan risk faktörleri 

açısından grupların  benzer olduğu belirlenmiĢtir (p>0,05).  

KBF  ve MRT lenfödemin azalması yönünde klinik yararlar sağlamıĢlardır. 

KBF‘nin grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırmaları istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur (p<0,05).   

Lenfödemin yaĢam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi için Kısa Form 36 (KF-

36) kullanılmıĢ ve KF-36‘nın sonuçları gruplar arası karĢılaĢtırıldığında istatiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıĢtır. Grup içi karĢılaĢtırmalarda yaĢam kalitesinde iyileĢmeler 

görülmesine rağmen bu değiĢiklikler gruplar arası anlamlılık göstermemiĢtir. 

ÇalıĢmamız KBF ve MRT‘nin lenfödem üzerine etkisini değerlendirmiĢtir. Ġki 

teknikte klinik yararlılık göstermiĢ ama KBF‘nin oluĢturduğu etki istatiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur.  
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ABSTRACT 

NARĠN A. N. The Comparison of The Effects of Complex Decongestive  

Physiotherapy Technique and Matrix Rhythm Therapy in Lymphedema. Ġstanbul 

University, Institute of Health Science, Physical Therapy and Rehabilitation School, 

Physical Therapy and Rehabilitation Programme, Doctoral Thesis. Ġstanbul 2011. 

Complex decongestive physiotherapy technique(CDP) have been used in 

treatment of lymphedema which is accepted as ‗gold standard‘ for last fifty years.One 

of study fields of Matrix Rhythm Therapy(MRT) is lymphedema.It is suggested that it 

may be useful in the clinic by case studies.The purpose of study is the comparison of the 

effects of groups in lymphedema.  

The volunteers(30 case) randomly divided into two groups.Demographic 

features of cases were collected;pain,depression,quality of life,activities of daily living 

and kinesiophobia evaluations and also the upper extremity volume measurements were 

done before/after,1 and 3 months later the treatment.  

Home exercises and some necessary instructions were given to cases.The 

treatment programme were planned as 45-60 minutes of sessions per day for 4 

weeks.CDT contains manual lymph drainage, skin care, compression bandage/cloths 

and exercise;MRT includes the application of Matrix Rhythm device.In data analysis 

Fisher exact qhi-square, paired sample t-test, repeated ANOVA,Mann Whitney U-

test,Wilcoxon tests were used.Both groups were found to be similar in terms of risk 

factors that play a role triggering and formation of lymphedema(p>0,05). 

Both groups were efficacious in clinical decreasing of lymphedema.The 

comparison of CDT in and between groups were found statistically 

significant(p<0,05).Short-Form 36(KF-36) were used in the evaluation of effects of 

lymphedema in quality of life and statistically significance was not found in the 

comparison of data between groups.Despite improvements in inter-group comparisons 

of quality of life,these changes did‘nt show significance between groups.  

Our study assessed effects of groups on lymphedema.Both techniques showed 

clinical effectiveness but effect of CDT were found statistically significant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Lymphedema, Complex Decongestive Physiotherapy, Matrix Rhythm 

Therapy 



 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Lenfödem, lenfatik sistemdeki bir yaralanma veya anormallikten kaynaklanan 

ilerleyici ve kronik bir durumdur. Ġntertisyumdan sıvı drene eden ve bu sıvıyı kan 

dolaĢımına geri döndüren fizyolojik lenfatik drenajın baĢarısızlığı, vücudun etkilenmiĢ 

bölgelerinde deri  ve subkutenöz dokularda  proteinden zengin sıvının toplanmasına ve 

anormal  birikimine neden olmaktadır (26,36,95,103). 

Tedavisi yaĢam boyu olduğundan ve tedavi edilmediği takdirde çeĢitli 

komplikasyonlar ortaya çıkarabileceğinden gelecekte önemi daha da  anlaĢılacaktır. 

Doğru tedavi,  lenfödemin patofizyoloji bilgisi temeline oturtulmalıdır (38,108).  

Modern tıbbın geliĢmeye devam etmesi, sağlık konusunda bireyin bilinçlenmesi 

ve ekonomik yeterlilikler neticesinde insanoğlunun yaĢam süresi uzamakta, dünyada 

yaĢlı popülasyon artmakta ve habis (malign= kanser) hastalıklarda hayatta kalma süresi 

uzamaktadır. YaĢlılık ve beraberinde gelen komorbid hastalıklar (kalp damar 

hastalıkları, metabolik hastalıklar ve artropatiler) vücudun tüm mekanizmalarında 

olduğu gibi lenf sistemininin de fonksiyonlarında azaltma yönünde etki gösterir. 

Onkolojik tedavilerin geliĢmesi ve ilerlemesiyle kiĢilerin  hayatta kalma süresi 

artmaktadır. Tedavi seçeneklerinin geliĢmiĢ olması ve yan etkilerin çokluğu lenf 

sisteminin fonksiyon bozukluklarına sebep olabilmektedir (38). 

Lenfödem tedavisi, cerrahi tedavi ve konservatif tedavi baĢlıkları altında 

toplanabilir. Konservatif tedavi medikal tedavi, fizyoterapi ve psikososyal 

rehabilitasyonu içermektedir. En sık uygulanan fizyoterapi yaklaĢımları Kompleks 

BoĢaltıcı Fizyoterapi (KBF), Ġntermitant Mekanik Kompresyon Tedavisi (pnömomasaj), 

Lenfödemli Ekstremitenin Elevasyonu, Egzersiz, Kompresyon Giysileri, Masaj olmakla 

birlikte son yıllarda yeni bir yaklaĢım olan Matriks Ritim Terapi‘nin de lenfödem 

tedavisinde kullanımı gündeme gelmiĢtir (11,23,24,25,36,59,60,94,95,108,118). 

Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi  (KBF),  lenfödem tedavisinde ‗altın standart‘ 

(26) olarak kabul edilmektedir. Yüzeyel masaj, bandajlama ve ekstremite 

elevasyonundan oluĢan kombine bir teknik olarak tanımlamıĢtır (104). BoĢaltım ve 

koruma fazı olarak iki faz içermektedir (4,25,38,48,113). 
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MRT kas yapısını hedef alan bir titreĢim tedavisidir. Hücrelere dıĢarıdan verilen 

titreĢimler ile hareketlilik tekrar kazandırılır. Matriks Ritim uygulaması dokuların 

hareketliliğini sağlayan matriks sıvısını, ritmik vibrasyonlar ile hareketlendiren 

eksternal ve dinamik bir yaklaĢım olarak geliĢtirilmiĢtir ve günümüzde kliniklerde 

kullanılmaktadır (90). 

Lenfödem tedavi edilmediği takdirde yaĢamı tehdit edecek kadar kompleks 

olabileceği gibi, önlemek için doğru yönlendirmeler ve kontroller eĢliğinde  çok basitte 

olabilir; fakat asla ihmal edilmemelidir (11,25).   

ÇalıĢmamızda, dünyanın ilgisini çekmiĢ olan ama yeteri kadar kanıta dayalı alan 

çalıĢması yapılamamıĢ, fizyoterapistlerin emek harcayarak uyguladıkları komplike bir 

teknik olan KBF ile esas öğretisi açısından kas-iskelet sistemi patolojileri için 

planlanmıĢ, ancak bozulmuĢ hücre ritmini düzenleme iddiasıyla lenfödemin doğasına 

uygun bir fizyolojik açıklama getiren MRT‘yi karĢılaĢtırarak bu alanda çalıĢacaklara 

yeni bir ufuk açmak planlanmıĢtır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. LENF SĠSTEMĠNĠN ANATOMĠSĠ 

2.1.1. YAPISAL ELEMENTLER 

Lenfatik sistemin yapısal elementleri; lenfatik organlar ve lenf damarlarıdır 

(34,66,69). 

Lenfatik organlar hem yabancı hücreler/proteinler hem de malign/dejeneratif 

hücreler gibi patojenleri bulabilen ve mücadele edebilen  vücudun bağıĢıklık sisteminin 

parçasıdır. Primer ve sekonder olarak ayrılırlar. Bunlar: 

 Primer lenfatik organlar: Kemik iliği ve timüs bezi,  

 Sekonder lenfatik organlar: Dalak, lenf nodları ve mukoza ile birleĢtirilmiĢ 

lenfatik dokudur (MALT) (66). 

 

2.1.2. LENFATĠK VASKÜLER SĠSTEM 

Lenfatik vasküler sistem venöz sisteme paralel pozisyonlanmıĢ bir drenaj 

sistemidir (34,60,66). Karakteristik olarak lenf damar sistemi periferde baĢlar. Bunlara 

baĢlangıç lenf damarları denir. Üzerinde lenf nodlarının pozisyonlandığı kollektörlerle 

devam eder ve gövde kollektörlerinin (collector trunks) venöz sistem içine akması 

Ģeklinde bir yol izler (60,66). Gövde kollektörleri ile venöz sistemin buluĢma yeri sağ 

ve soldaki venöz açılardır (66).  

Lenf kapillerleri→Prekollektörler→Lenf Nodları→Lenfatik Trunkuslar→Venöz Açılar 

(69) 

Lenf vasküler sistemi, damar duvarının histolojik yapısına göre tanımlandığında 

aĢağıdaki gibidir (ġekil 2-1): 

 Lenf Kapillerleri: Kan kapillerlerine göre daha geniĢ ve çok düzensizlerdir. 

Hücreler arası alanda, fibrositlerin çalıĢma ağına gömülü parmak veya meĢe ağacı 

yaprağı Ģeklindelerdir (ġekil 2-2). Kan kapillerlerine benzer özellikte endotelyumla 

sınırlandırılmıĢlardır ve kapakçıkları yoktur. Endotelyal hücrelerin kenarlarının birbiri 

üstüne binmesine; sallanan uçlar (=swinging tips) denmektedir. Bu sallanan hücre 
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kenarlarının görevi, intertisyal sıvıların lenf kapillerlerine girmesine imkan tanımaktır. 

―Anchor Filamentleri‖ lenf kapillerlerinin sallanan hücre kenarlarının dıĢ yüzlerine 

bağlıdır ve aynı zamanda bu filamentler intertisyumun elastik ve kollajenöz duyu lifleri 

ile de bağlantıdadır (34,66,69,91).  

         

                               (1)                                                                  (2) 

ġekil 2-1: Lenf damarlarının farklı  bölümlerinin katmanları (66) 

ġekil 2-2: Ġntertisyumda lenf   kapillerlerinin yerleĢimi (66)         

 Prekollektörler: Lenf sıvısını kapiller ağdan alıp kollektörlere yönlendirirler. 

Duvarlarının birçok bölümünde kapakçıklara sahiptirler ve drene etme fonksiyonları 

vardır (34,69,91). 

 Kollektörler: Histomorfolojik olarak venlerde bulunan üçlü katmana benzer 

yapıdadırlar: Tunica Ġntima,  Tunica Media ve Tunica Externa/Tunica Adventitia. 

Kollektörler primer olarak çift kapaklı düzenlenmiĢ olup bütünüyle pasif bir fonksiyona 

sahiptirler. Lenf sıvısının geriye akımını önler ve lenf akımının merkeze doğru 

devamlılığını sağlarlar. Fonksiyonel olarak kollektörler kapak segmetlerine 

(Lenfanjion) bölünmüĢtür (ġekil 2-3). Ġki kapak arasında kalan bölüm olan 

lenfanjiondaki kontraksiyonlar lenfi merkeze doğru pompalar. Kollektörlerin içindeki 

her bir  lenfanjion, baĢlı baĢına bir ünite gibi çalıĢır. Lenfanjion, lenf kalbi (sistol ve 

diastol) olarak da tanımlanmaktadır. Lenfanjionların çalıĢması kalpte olduğu gibi 

―Frank-Starling Yasası‖ na göre düzenlenmektedir. Lenfanjion kaslarının pompalama 
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aktivitesi (dakikada frekansı = ortalama 10 pulsasyon) ortaya çıkan bu ritmik harekete 

lenfanjiomotor fonksiyon (=lenfanjiomotorik hareket) denilmektedir (34,66,69,91).    

                

ġekil 2-3: Kapak segmentinin yapısı ve fonksiyonu (34,66) 

A.kas kompozisyonu, B. normal fonksiyon, C. kapak yetmezliği ile dilate lenf damarı ve reflü 

1. kapak segmenti 2. kontrakte segment (boĢalma fazı) 3. gevĢemiĢ segment (dolma fazı)  
  

 Lenf trunkusları (Trunkus Lenfatikus): En büyük lenf damarlarıdır. Bulundukları 

kadranlar içerisinde, iç organlardan ve ekstremitelerden gelen lenfi venöz kan 

dolaĢımına boĢaltırlar (34,69) (ġekil 2-4). 

 

ġekil 2-4: Vücudun lenf trunkusları ve sorumlu oldukları drenaj bölgeleri (34) 
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Vücudun alt yarısının lenf sıvısı 3 merkezi trunkus tarafından drene edilir: iki alt 

ekstremitenin ve pelvik organların çoğunu drene eden Trunkus Lumbalis Dekster ve 

Trunkus Lumbalis Sinister; intestinal organların  lenfini  drene eden Trunkus 

İntestinalis. Bunlar birleĢerek Duktus Torasikus’u oluĢtururlar. Duktus Torasikus 

vücudun en uzun lenf trunkusu (yaklaĢık 40 cm) olup L2-T10 seviyesinde seyreder. 

Abdominal, göğüs ve boyun bölümlerine ayrılır. Duktus Torasikus‘un abdominal 

bölümü kese benzeri, geniĢlemiĢ olan ve Sisterna Şili olarak bilinen  bölge ile baĢlar. 

Sisterna ġili, diyafram (yaklaĢık L1 seviyesinde) ile vertebral kolonun arasından ve 

peritonun arkasında uzanır. Ġnterkostal lenf damarları da lenf sistemine göğüs 

bölgesinden giriĢ yapar (34,69). 

Vücudun üst yarısının lenf sıvısı sağ ve solda 3 merkezi trunkus tarafından drene 

edilir: baĢ ve boyun bölgesinin lenf nodlarını drene eden  Trunkus Jugularis; aksiller 

bölge kol ve üst gövdenin lenf nodlarının drene eden Trunkus Subklavius;  

mediastinum, akciğerler ve bronĢiallerden gelen lenfi drene eden Trunkus 

Bronkomediastinalis.  Bunlar birleĢerek sağda Duktus Lenfatikus Dekster ve solda 

Duktus Torasikus’u oluĢtururlar (34,69).  

Vena Jugularis Ġnterna ve Vena Subklavia birleĢerek Vena Brakiosefalika‘yı 

oluĢtururlar. Bu iki venin birleĢtiği bölge venöz açı (angulus venosus) olarak 

adlandırılmaktadır. Duktus Lenfatikus Dekster ve Duktus Torasikus bu bölgeden 

venöz sisteme dökülür (34,69). 

Topografik olarak lenf damar sistemi 3 bölüme ayrılır: 

 Deri ve epidermisi drene eden Yüzeyel Lenf Sistemi, 

 Kaslar, eklemler, tendonlar ve sinirlerdeki lenf sistemi olan Derin Lenf Sistemi: 

Derin kollektörler, genel bir vasküler kılıf içinde yer alan arterleri takip ederler ve  

arterlere eĢlik eden venlerin etrafını çevreleyecek Ģekilde bir yol izlerler. Derin ve 

yüzeyel lenf sistemi birbirlerine perfore lenf damarları ile bağlanmıĢlardır. Perfore lenf 

damarlarının çoğu lenf sıvısını derin bölgelerden  yüzeye yönlendirir. 

 Organların Lenf Sistemi, organların kendi yapısına adaptedir ve organların 

özelliklerine spesifik uyumluluk gösterir (66). 
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2.1.3. LENF NODLARI VE LENFATĠK BÖLGELER 

Ġnsanlar yaklaĢık olarak 600-700 lenf noduna sahiptir. Lenf nodlarının 

uzunlukları 2-30 mm arasında değiĢir ve görünümleri genellikle fasulye ya da böbrek 

biçimindedir. Lenf nodunun süzgeç fonksiyonu vardır. ÇeĢitli hücrelerden patojenleri, 

yabancı maddeleri ve metabolik atıkları alarak lenf sisteminin temizleme istasyonları 

olarak çalıĢırlar. BitiĢik oldukları kan damarlarına ya da yerleĢimlerine göre 

isimlendirilirler. Sıklıkla derinde, yağ dokusu içine gömülüdürler. Normalde lenf 

nodları palpe edilemezler; ancak zayıf veya atletik insanlarda palpasyonları mümkün 

olabilir (34,66). 

Lenf,  lenf noduna konveks yüzeyindeki afferent damarlarla girer ve lenf 

nodunun hilusundan kan damarları (arter ve ven) ile birlikte efferent damarlar Ģeklinde 

çıkar (ġekil 2-5).  Daha çok periferde yerleĢimli olan Tip I lenf nodunun tüm afferent 

damarları marginal sinüs içine akarken; daha merkezi yerleĢimli olan Tip II lenf 

nodunun bir afferent damarı ilerideki veya gerideki diğer bir noda gider ve sadece yan 

dalları boyunca marginal sinüsle bağlıdır (66). 

Hayvan laboratuar çalıĢmaları, kesilerek çıkartılan nodların rejenere 

olamadıklarını göstermiĢtir. Parsiyel rejenerasyon, parsiyel nod rezeksiyonu sonrasında 

oluĢabilir ama nodun orjinal hacmine asla ulaĢılmaz (66). BüyümüĢ ve ağrılı lenf nodu 

bulgusu lokal bir inflamasyonu düĢündürmelidir (34).  

 

 

 

ġekil 2-5: Lenf Nodu, Afferent ve Efferent Yolları (34) 
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2.1.4. ÖNEMLĠ LENF NODU GRUPLARI VE SORUMLU OLDUĞU 

BÖLGELER 

Her bir lenf nodu spesifik bir bölgenin lenf sıvısınından sorumludur. Örneğin; 

aksillar lenf nodları kol, timüs bezi ve vücudun üst gövde kadranını içeren bölgesel lenf 

nodları ile ilgilidir (Tablo 2-1) (34).   

Tablo 2-1: Önemli lenf nodu grupları ve sorumluluk bölgeleri (34) 

Lenf Nodları Sorumluluk Bölgeleri 

Lnn. Axillares  

Aksiller lenf nodları 

Kol ve pektoral kuĢak, üst gövde kadranı (deri, gögüs kası), torasik 

bez 

Lnn. Cubitales 

Dirsek lenf nodları 

El ve alt kolun ulnar kısmının üzerindeki deri; dirsek, ligamentler, 

kemik ve alt koldaki kaslar 

Lnn. Parasternales 
Toraksın medial bölümü, torasik duvar ve abdominal duvarın ön üst 

parçası ve plevra 

Lnn. Submentales 

Çene altında uzanan lenf nodları 

Çene ve Alt dudak (orta parçası), dilin ucu ve alt ağzın ön 

bölgesindeki muköz membran,alt ön diĢler ve diĢetleri 

Lnn. Submandibulares  

Alt maksilla altında uzanan lenf nodları 

Geriye kalan DiĢler ve diĢetleri, dil, ağız zemini, tükrük bezi iliĢkili 

ve  damak; dudak ve yanakların muköz membranı ve derisi, burun, 

gözyaĢı kanalı, üst gözkapağının ortası, konjuktival membran 

Lnn. Occipitales  

Oksipital lenf nodları 
Boynun üst parçası ve baĢın arkası  

Lnn. Retroauriculares 

Kulak arkasında uzanan lenf nodları 

Arka plan kulak kasları, deri veya mastoid apofiz; kafanın tepe (taç) 

bölgesinin derisi  

Lnn. Preauriculares 

Kulak önünde uzanan lenf nodları 

Ön plan kulak kasları, deri, alın, konjuktiva ve göz kapağının dıĢ 

parçaları 

Lnn. Parotidei 

Parotid bezi lenf nodları 

Kulak kanalının dıĢı ve timpanik çukur, parotid bezi, Lnn. 

Retroauriculares ve Lnn. Preauriculares ile bağlantılar 

Lnn. Cervicales superiores 

Üst (diĢ ve önde) servikal lenf nodları 

Tüm kafa akımı ve boyun lenf nodları; yüzeyel (Lnn. c. 

Superficiales) ve derindeki (Lnn. c. profundi) Lnn. cervicales 

Lnn. Supraclaviculares 

Lnn. Cervicales Ġnferiyor 

Köprücük kemiği üzerinde uzanan lenf nodları 

veya alt servikal lenf nodları 

Kafa bölgesi ve boynu birleĢtiren kollektör lenf nodları; omuz 

kavĢağı, klavikula ve omuz üstü, torasik bezin kranial parçası, troid 

bezi, özafagus ve trakea‘ nın bir kısmı 

Lnn. Lumbales 

Lumbal lenf nodları 

Lnn. iliacales‘ in kollektör lenf nodları; testis/overler, fundus ve 

corpus uteri, böbrekler ve suprarenal kapsül 

Lnn. Ġliacales externi et interni 

DıĢ ve içteki pelvik lenf nodları 

Lnn. inguinales‘ den, mesaneden gelen lenf. Pelvisteki organlara ait 

kollektör lenf nodları (prostat, sperm kanalı ve vezikül, uterus, 

vajinanın üst parçası) 

Lnn. Ġliacales communes 
Lnn. Ġliacales externi ve interni için kollektör lenf nodları; pelvik 

duvar, gluteal kaslar, pelvik organlar için kollektör lenf nodları 

Lnn. Ġnguinales superficiales 

Yüzeyel inguinal lenf nodları 

Vücudun alt parçasının subkutenöz dokusu ve derisi (göbek altı veya 

alt transvers su yolu), dıĢ genitaller, bel ve gluteal bölge, perine 

Lnn. Ġnguinales profundi 

Derin inguinal nodlar 

Lnn. Ġnguinales superficiales‘ ten gelen lenf, kaslar, eklemler, 

ligamentler, fasya ve kemiklerin konnektif dokusu, Lnn. Poplitei‘den 

gelen lenf; vaginanın alt üçte birlik parçası, uterus, fallop tüpleri 

Lnn. Poplitei 

Popliteal lenf nodları 

Ayağın dorsal ve laterali, alt baldırın fasikülü, diz bölgesi, alt baldır 

ve ayağın derin stratumu 
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Her ne kadar lenf nodları bağımsız anatomik yapılar gibi tanımlansa da genel 

sistem fonksiyonunda zincir benzeri bir formasyona sahip oldukları unutulmamalıdır. 

Bu nedenle kanser yayılımında da önemli rol alırlar. Bölgesel lenf nodları, kendi 

sorumlu oldukları bölgelerdeki malign tümör hücreleri tarafından istila edilebilir. 

Örneğin meme kanseri aksillar lenf nodlarına metastaz yapabilir. Metastazlar bölgesel 

lenf nodları bağlantısıyla oluĢabildiği gibi bölgesel lenf nodlarını by-pass da edebilirler. 

Örneğin pelvik lenf nodları, prostat veya uterus için bölgesel lenf nodlarıdır. Prostat 

veya uterus kanserli vakalarda pelvik lenf nodlarında da metastaz olabilir. Lenf 

nodlarının kanser tedavisi sürecinde çıkartılması ya da radyoterapi uygulanmasına  bağlı 

olarak bacaklarda, alt kadranda veya her ikisinde de lenfödem görülebilir (34). 

Lenf nodlarının sorumlu olduğu bölgeler diğer bölgelerden zonlar aracılığıyla 

ayrılır. Bu zonlar lenfatik su yolları=su ayrım çizgileri (watersheds) olarak 

adlandırılırlar (ġekil 2-6). Lenfatik su yolları geçilemez bariyerler değildir. Kapaksız 

olan lenf kapillerleri bu su yolları üzerinden diğer bölgenin lenf kapillerleri ile iliĢki 

halindedir. Örneğin gövdede ön yüzde sternum üzerinde ve arka yüzde skapulalar 

arasında bulunan her iki aksillar lenf nodu iliĢki halindedir veya anastomoz 

yapmaktadır. Lenfatik ayrım çizgileri: 

 median-sagittal (vücudu sağ-sol olarak ayırır) 

 üst transversal çizgi (önde klaviküla arkada skapula seviyesindedir) 

 alt transvers çizgi (önde umblikus ve alt kostalar arkada L 2-3 seviyesindedir) 

 kalça çizgisi 

 baĢ-kulaklık çizgisi (34). 

 

ġekil 2-6: Lenf nodlarının sorumluluk bölge sınırlarındaki lenfatik su yolları (34) 

Gövdenin ve bitiĢik ekstremite bölgelerinin ventral (A) ve dorsal (B) cilt sahaları 
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2.2. LENF SĠSTEMĠNĠN FĠZYOLOJĠSĠ   VE PATOFĠZYOLOJĠSĠ 

Lenf lenf kapilerlerinde, intertisyuma lokalize olmuĢ intertisyal sıvıdan 

geliĢmektedir. Lenf sıvısı yüksek protein ihtiva eden bir sıvıdır (34). 

Lenf damar sistemi, venlere paralel seyretmesi ve venlere benzer yapıya sahip 

olmasına rağmen kan damar sistemine göre bazı farklılıklar gösterir (ġekil 2-7): 

1. Lenf sistemi kan dolaĢım sistemi gibi kapalı bir dolaĢım sistemi değil, yarım 

bir dolaĢım sistemidir (66). 

2. Kan dolaĢım sisteminin pompası kalp iken lenf dolaĢım sisteminin merkezi 

bir pompası yoktur. Kapalı olan kan dolaĢım sisteminde kan kalpten çıkar; arter 

kılcalları aracılığıyla kapiller ağa getirilir. Kapiller yatakta kan ve doku arasında sıvı ve 

madde değiĢimleri sağlanır (66). Arteryel kapillerlerden hücreler arasına filtre olan 

sıvının çoğu kapillerlerin venöz uçlarında kana re-absorbe olur; fakat sıvının 1/10‘i 

kadarı venöz kapiller yerine lenfatik kapillerlerle kana döner (45) (ġekil 2-8).  

             

ġekil 2-7: Kan ve Lenf DolaĢım Sistemi (66)  ġekil 2-8: Lenf Sisteminin Yükü (34) 

 

Lenfatikler yoluyla dolaĢıma dönen az miktardaki sıvı son derece önemlidir; 

çünkü protein gibi venöz kapillerlere re-absorbe olamayan büyük moleküllü maddeler 

hemen hemen hiç engellenmeden lenfatik kapillerlere geçerler (45). 

3. Lenf dolaĢımı kan dolaĢımı gibi kesintisiz değildir; lenf sistemi istasyonları 

olan lenf nodülleri tarafından kesintiye uğrar (66) (ġekil 2-9). 
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ġekil 2-9: Önemli Lenf Nodu Gruplarının YerleĢimi (34) 

Lenfatik sistem, sıvıların intertisyel alanlardan kana dönüĢü için yardımcı yol 

oluĢtururlar. Hepsinden önemlisi, lenfatikler, doğrudan kana absorbe olarak 

uzaklaĢtırılamayan  protein ve büyük molekülleri taĢırlar. Proteinlerin dokular arasından 

uzaklaĢtırılması o kadar önemlidir ki bu fonksiyon yerine getirilemezse insan 24 saat 

içinde ölebilir  (45). 

Plazma ile intertisyel sıvı arasındaki maddelerin (su ve küçük organik- inorganik 

moleküller) geçiĢini sağlayan en önemli mekanizma ―difüzyon‖dur (45). Hücrelerin 

beslenmesi ve atıkların uzaklaĢtırılması primer olarak difüzyon yoluyla olmaktadır. 

Difüzyonda geçiĢ yönü, yüksek konsantrasyondan düĢük konsantrasyona doğrudur. 

Dakikada yaklaĢık 240 litre kan hiçbir enerji harcaması olmadan diffüzyona uğrar (35).  

Kan plazmasındaki proteinler büyük (makro) moleküllerdir. Bu moleküller 

‗kolloid‘ler veya ‗makromolekül‘ler olarak tanımlanır. Total konsantrasyonları 100 ml 

kan plazmasında yaklaĢık % 7 gr‘dır (35). Kolloidler -albümin, globülin, fibrinojen, 
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lipoprotein- seçici geçirgenlik (semipermaabilite) gösteren membranlardan geçemezler 

fakat geçiĢ yönü düĢük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru olacak Ģekilde 

suyun yer değiĢimine neden olurlar. Suyun konsantrasyon farkından doğan bu 

hareketine (difüzyonun tek yönlü olmasına) ‗ozmoz‘; ozmoz yoluyla yer değiĢtiren 

suyun yaptığı basınça ‗ozmotik basınç‘ denilmektedir (35,45). Plazmadaki proteinlerin 

kendileri için yarı geçirgen membranda difüzyon yoluyla su çekerek oluĢturdukları 

basınç  ‗kolloid ozmotik basınç‘ ya da ‗onkotik basıncı’ olarak ifade edilmektedir. 

Ġnsanların kan plazmasında kolloid ozmotik basınç yaklaĢık 25mm/Hg‘dır (35). Kan 

kapiller basıncının ortamala değeri ile plazmadaki bu proteinlerin ozmotik çekim 

kuvveti arasındaki korrelasyon ‗Starling Dengesi‘ olarak tariflenmektedir (45). 

Kolloid ozmotik basıncı geçecek bir mekanik basınç oluĢturulmasına  

‗ultrafiltrasyon‘ denir.  Plazma proteinleri için yarı geçirgen olan kan kapillerlerinden, 

proteinlerin (Kolloidlerin= büyük moleküllerin) dıĢarıya çıkması için gerekli basınç 

kalp tarafından sağlanır. Kalpten aortla çıkan kanın basıncı 100 mm/Hg‘dır. Kan yol 

boyunca basınç kaybederek ilerler. Prekapiller arter öncesi 85 mm/Hg‘ya düĢer. 

Kapiller ağa 30-35 mm/Hg‘lık basınçla girilir. Kapiller ağın çıkıĢında, venöz alanda 

kan, 8-10 mm/Hg ile kapiller ağı terk eder. Kalbe geri dönüĢte büyük venlerde 0 

mm/Hg ve bazı yerlerde (-) değerlere ulaĢır. Bu değerler yatan bir kiĢinin kan 

dolaĢımındaki basınç değerleridir. Dikey pozisyonda yerçekimi ile bu değerler 

değiĢmektedir (34,45,66). 

 

2.2.1. MĠKROSĠRKÜLASYONUN TEMEL PRENSĠPLERĠ 

 Kan kapiller basıncı sabit bir değer değildir. Kan basıncı kapillerlerin baĢından 

sonuna dek devamlı azalır ve ‗kan kapiller basıncı‘ tanımı ortalama basınç değerini 

tanımlar. Arteriyel segmentteki ortalama kan kapiller basıncı doğal olarak venöz 

segmentten daha yüksektir. Prekapiller arterioller ‗vazomotor hareket‘ (arteriolün 

pulsasyonu)  vasıtasıyla kan kapiller basıncını etkiler. Bir arteriolün besleme alanında 

ortalama 10-20 kapiller vardır. Kan kapiller basıncı vazomotor hareketin sistolü 

esnasında azalır, diastolü esnasında artar. Vazomotor hareket primer olarak dokunun 

oksijen konsantrasyonu ile regüle edilir. Prekapiller arteriol duvarlarının kas yapısını 

innerve eden sempatik sinir sistemi aktive olduğunda damar duvarında 
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vazokonstrüksiyon gerçekleĢir. Kapillerde kan akımı azalır, kapiller kan basıncı düĢer. 

Vazodilatasyon durumunda ise kan akımı artar, kapiller kan basıncı yükselir (35,60). 

 

2.2.2. ĠNTERTĠSYUM VE ĠNTERTĠSYAL AKIM 

Hücreler arası boĢluk elastik bir intertisyumdur. Ġntertisyum, değiĢik 

polisakkaritleri (hyaluronan) içeren matriksle doldurulmuĢtur. Hyaluronan formlar; 

hücrelerarası boĢluğun kollajen ve elastik fibrillerle doldurulduğu küçük filamentlerin 

oluĢturduğu bir ağdır. Bu elastik fibriller, lenfatik baĢlangıçlarının ‗anchor‘ 

filamentleriyle bağlantı halindedirler. ‗Anchor‘ filamentleri intertisyumun elastik fibril 

ağının devamı Ģeklindedir. 

Vazomotor hareket, intertisyel sıvıyı prelenfatik kanalların içine doğru süren 

önemli bir itici güçtür. 

Dokular difüzyon ve ultrafiltrasyonla beslenirken; atık ürünlerini yine 

difüzyonla ve buna ilaveten re-absorbsiyonla uzaklaĢtırırlar (35). 

 

A. LENF FORMASYONU, LENF AKIMI VE LENF POMPASI 

Vazomotorik hareket baĢlangıçtaki lenfatikleri sistol (dolma fazı) esnasında açar 

ve diastol (boĢalma fazı) esnasında kapatır (35) (ġekil 2-10). 

 

ġekil 2-10: Lenf Formasyonu (35) 

A. baĢlangıç lenf damarı boĢ ve kollabe B. dolma fazı C. baĢlangıç lenf damarı lenf ile dolu D. baĢlangıç lenf 

damarları içindeki basınç prekollektörlere doğru kapakları açması.  
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Bir lenfanjion artmıĢ yüküne; kalbin çalıĢma esası olan ‗Starling Yasası’ ile 

karĢılık verir. Otonom sinir sistemi tarafından regüle edilir. Lenfanjion kalptekine 

benzer bir otoregülatör mekanizma ile çalıĢır. Eğer net ultrafiltrasyon artarsa, 

lenfanjiona daha çok lenf girer ve lenfanjionun duvarı gerilir. Starling mekanizmasına 

göre bu yük vuruĢ volümünde bir artıĢ oluĢturduğu gibi lenfanjion pulsasyonunun 

frekansını  da  arttırır. Lenfatik çıktı artar. Lenfatik pompanın aktivitesi yükün 

büyüklüğü ile regüle edilir. Büyük yük, büyük lenf çıktısına sebep olacaktır fakat bu 

çıktının da bir limiti vardır. Eğer yük limitlerin üzerine çıkarsa çıktı azalacaktır (35). 

Lenf transportunu aĢağıdaki mekanizmalar uyarır: (34,35) 

 Arteriyal pulsasyon 

 Solunum 

 Lenfanjiomotorik hareket/ünite 

 Eklem kas pompası 

 Manuel lenf drenajı 

 Egzersiz 

 

B. LENFATĠK YÜK 

Lenf sisteminin taĢımakla yükümlü olduğu maddeler: protein, su, atık hücreler, 

yağ asitleri, beyaz kan hücreleri,  yabancı atıklar, mikro-organizmalar ve hiyalünarik 

asittir (25,35,69). 

 

C. LENFODĠNAMĠKTE LENF NODLARININ ROLÜ  

Lenf nodları sadece immün sisteme hizmet etmezler; bu görevlerinden baĢka 

lenf transportunda da önemli rol oynarlar. Normal Ģartlarda lenfatik serumun önemli bir 

yüzdesi, lenf nodunun kan kapilleri tarafından re-absorbe (serum absorbsiyonu) edilir. 

Bu yüzden lenf nodlarından daha az lenf ayrılır ve nodların afferent damarları tarafından 

transport edilir. Ayrıca efferent lenf yolu afferent lenf yolundan daha çok protein ve kan 

hücreleri içermektedir (35). 

Lenf nodlarının bir diğer immünolojik olmayan fonksiyonu ise geçici olarak lenf 

deposu gibi hizmet edebilmeleridir. Lenf nodları lenf absorbsiyonu neticesinde 
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büyüdüklerinde, lenf nodunun kapsülü innerve olarak kas kasılmasıyla lenfi kapsülden 

efferent lenf damarlarına doğru pompalar (34). 

Çıkarılan lenf nodları rejenere olamazlar. AyrılmıĢ afferent ve efferent 

lenfatikler yeni biçimlenenen bir kaç dar lenf damarı tarafından (lenfo-lenfatik 

anastamozlar) sadece birleĢebilirler (35). 

 

2.2.3. LENF SĠSTEMĠNĠN  YETERSĠZLĠĞĠ 

Lenfatik sistem yetersizliğinin; yüksek volüm yetersizliği (dinamik yetersizlik) 

düĢük volüm yetersizliği (mekanik yetersizlik) ve kombine form olmak üzere 3 formu 

vardır (11,23,25,35,69) (Tablo 2-2). 

Lenf damarlarının hasarlanması ile lenf nodu hipertansiyonu, kapak yetersizliği, 

duvar yetersizliği, lenfanjiosklerozis ortaya çıkar (34,35). 

Tablo 2-2: Lenfatik sistem yetersizliğinin form özellikleri (34,35) 

Yüksek volüm yetersizliği DüĢük volüm yetersizliği Kombine form 

* Lenf damarları sağlıklıdır. * Lenf damarları sağlıklı değildir. * Lenf damarları sağlıklı değildir. 

* TaĢıma kapasitesi normaldir. * TaĢıma kapasitesi azalmıĢtır. * TaĢıma kapasitesi azalmıĢtır. 

* TaĢımak zorunda olduğu lenf 

yükü normal taĢıma 

kapasitesinden yüksektir. 

* TaĢımak zorunda olduğu lenf 

yükü normaldir. 

* TaĢımak zorunda olduğu lenf 

yükü artmıĢtır. 

* Lenf çıktısı artmıĢtır. * Lenf çıktısı azalmıĢtır. * Lenf çıktısı  azalmıĢtır. 

Normal sağlıklı lenf sisteminde transport kapasitesi > lenfatik yük; lenf sistemi 

yetersizliğinde ise lenfatik yük > transport kapasitesi Ģeklinde özetlenebilir (35,60). 

TaĢıma kapasitesindeki azalma sebepleri Ģunlardır: (35,69) 

 Organik sebepler: Organik değiĢiklikler konnektif doku kanallarında ve 

baĢlangıçtaki lenf damarlarında lokalizedir. Atrezi, apilazi, hipo ve hiperplazi, lenfanjit 
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ve  lenfanjinofibrosklerozis, tromboz ve pıhtılaĢma sonrası durum, travma ve diğer 

yaralanmaları içerir. 

 Fonksiyonel sebepler: Kapak yetersizliği, duvar yetersizliği, lenfanjionların 

aritmik pulsasyonu, lenf damarlarının spazmı ve lenf damarlarının paralizisi gibi 

durumlar mekanik yetersizliklere yol açar. 

 Organik ve fonksiyonel sebepler: Lenf kollektörlerinde ve trunkuslarda 

oluĢabilir. 

 

2.3. LENFÖDEM 

2.3.1. TANIM VE PATOFĠZYOLOJĠ 

Farklı bakıĢ açılarına göre lenfödem hastalık, durum veya Ģikayet olarak 

tanımlanmaktadır. AĢağıda lenfödem tanımı ve patofizyolojisi ile ilgili farklı örnekler 

verilmiĢtir: 

 Lenfödem, lenfatik sistemin mekanik yetersizliği nedeniyle oluĢan kronik, 

inflamatuar bir lenfostatik hastalıktır (60). 

 Lenfödem lenfatik sistem yetersizliğinin ve lenf transportunun bozulmasının dıĢ 

veya iç belirtecidir (36,113).  

 Lenfödem fiziksel, psikolojik ve sosyal morbiditeye yol açtığından lenfödemli 

bireyin kiĢisel algısı ve  yaĢam kalitesi etkilenmektedir (50,108,113). 

 Lenfödem, lenfatik sistemdeki bir yaralanma veya anormallikten kaynaklanan 

ilerleyici ve kronik bir durumdur. Ġntertisyumdan sıvı drene eden ve bu sıvıyı kan 

dolaĢımına geri döndüren fizyolojik lenfatik drenajın baĢarısızlığı, vücudun etkilenmiĢ 

bölgelerinde deri  ve subkutenöz dokularda  proteinden zengin sıvının toplanmasına ve 

anormal  birikimine neden olmaktadır (26,36, 95,103). 

 

2.3.2. SINIFLANDIRMA 

Lenfödem ilk olarak 1934 yılında Allen tarafından sınıflandırılmıĢtır (1). 1957 

yılında Kinmonth lenfödemi primer veya sekonder olarak tanımlamıĢtır (63). 
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Lenfödem sınıflandırması I: Etyolojisine göre primer (=idiopatik) ve sekonder 

lenfödem Ģeklindedir (11,23,25,60,69,75,108,119). 

 Primer (idiopatik) lenfödem; inguinal lenf nodu fibrozisi hariç, etyopatogenezi 

halen bilinmemektedir. Lenf damarları ve/veya lenf nodlarının geliĢimsel defekti 

(malformasyon, displazi) sonucu oluĢur. Aplazi, Atrezi, Hipoplazi, Hiperplazi, 

Lenfanjioma olarak isimlendirilir. Ortaya çıkmasını tetikleyen faktörlere göre aĢağıdaki 

gibi sınıflandırılır: 

 Tetikleyici faktörün olmadığı, Ġatrojenik nedenle, 

 Minör yaralanmalar sonucu, 

 Enfeksiyon (Erisipel) varlığında, 

 Böcek sokması/ısırması sonucu, 

 Periyodik idiopatik ödem sendromu, 

* Premenstural sendrom (PMS), 

* Menstural siklustan bağımsız ödem sendromları, 

 Ġmmobilizasyon (uçak yolculuğu sonrası) (36). 

Primer lenfödem açığa çıktığı yaĢa göre sınıflandırıldığında: (32,60,108)  

- Lenfödem Konjenitum: Doğum esnasında vardır veya 2 yaĢına kadar ortaya 

çıkar. Konjenital olduğunda ĢiĢlik genelikle bir ekstremitededir. Fakat her iki 

ekstremitede, genital bölgede hatta yüzde bile görülebilir. Bilateral ayak ĢiĢliği ve tüm 

alt ekstremite ödemi, konjenital lenfödemde diğer primer lenfödem formlarına göre 

daha çok görülür.  

- Lenfödem Prekoks: 35 yaĢından önce açığa çıkan, en çok görülen (% 94) 

primer lenfödem tipidir. Sıklıkla pubertede açığa çıktığı gibi 3. dekatta bile ortaya 

çıkabilir. Cinsiyete göre, östrojen hormonu sebebiyle kadın/erkek görülme sıklığı 

10/1‘dir. Ödem alt ekstremitede sıklıkla diz altında görülür ve unilateraldir. 

- Lenfödem Tarda: Görülme sıklığı (% 10) nadirdir. Tipik olarak 35 yaĢından 

sonra görülür.    

Primer lenfödem genetik olarak sınıflandırıldığında: (60) 

- Tip I konjenital ailesel (Nonne-Milroy hastalığı) 

- Tip II lenfödem prekoks (Meige Hastalığı) 

- Letessier hastalığı Ģeklindedir. 
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Primer lenfödem: aplastik, hipoplastik ve hiperplastik olarak da sınıflandırılabilir (60). 

Sekonder lenfödem; mekanik yetersizlik nedeniyle olduğu bilinmektedir. Bu 

durum her yaĢta ortaya çıkabilir (36). Sekonder lenfödeme sebep olan durumlar: 

- Malign tümörler 

- Yaralanmalar 

- Kordon dolanması (Congenital Ring Band) 

- Yeni doğanda Hair-tourniquet sendromu 

- Post- infeksiyon : Kronik-obstruktif lenfanjit/lenfadenit 

- Artifisyal lenfödem 

- Ġatrojenik lenfödem (cerrahi zorunluluk/endikasyon, malpraktis) 

- Retroperitoneal fibrozis 

- Amiloidoz 

- Yağ dokusu  

- Diyabetik ayakta lenfödem 

- Skar dokular 

Lenfödem sınıflandırması II: (25) 

- Lenf damarlarında reflü varlığında  

- Lenf damarlarında reflü yokluğunda 

 

Lenfödem sınıflandırması III: Lenfödemden etkilenen vücut bölgesine göre: baĢ-

boyun lenfödemi, ekstremite lenfödemleri, ekstremitelerle birlikte gövdenin ipsilateral 

gövde kadranını da içeren lenfödem, meme lenfödemi, genital lenfödem Ģeklinde 

sınıflandırılır (11,25). 

 

Lenfödem sınıflandırması IV: Ġyi ve kötü huylu lenfödem Ģeklindedir.  

Kötü huylu lenfödem:  - Kanser tedavisi sonrası 

            - Kanser tedavisi olmadan 

 Lymphangiosis carcinomatosa 

 Angiosarkom (Steward-Trevers sendromu) (36) 
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Lenfödem sınıflandırması V: (6,37)  

Evre I geri dönüĢlü evredir. Ödem yumuĢak yağ kıvamındadır ve elevasyon ile geri 

döner. Ekstremitede gode bırakır. Proteinden zengin ödemdir. Fibrosklerotik doku 

değiĢikliği yoktur.  

Evre II spontan geri dönüĢü olmayan evredir. Ödem yumuĢak kıvamını kaybederek 

sertleĢmeye baĢlar. Daha az gode bırakır. Ekstremitedeki ödem elevasyon ile geri 

dönmez. Fibrosklerotik doku değiĢimi ile birlikte konnektif doku proliferasyonu vardır.  

Evre III Lenfostatik Elefantiasis evresi olarak adlandırılır. Ekstremitede müköz mantar 

enfeksyonları mevcuttur.  

Evre IV Steward Treves sendromu (Lenfanjiosarkom-öldürücü).  

Lenfödem sınıflandırması VI 

(11,24,25,48,69) 

Lenfödem sınıflandırması VII 

 (16,25,71) 

Klinik Evrelerine Göre Kliniğe Göre 

Evre 0 (Latent evre) 

Evre I (Reversible=Geri dönüĢümlü evre) 

Evre II (Irreversible =Geri dönüĢümsüz evre) 

Evre III (Elephantiasis=Elefantiyazis evresi) 

      minimal (< % 20‘ lik artıĢ / < 3cm) 

      orta (% 20-40‘ lık artıĢ / 3-5 cm) 

      ağır ( > % 40‘ lık artıĢ/ > 5 cm) 

 

2.3.3. EPĠDEMĠYOLOJĠ 

Lenfödem hastalık olarak rapor edilmediği için doğru epidemiyolojik bilgi 

mevcut değildir.  Lenfödemi olan dünyadaki hasta sayısı yaklaĢık 140-250 milyondur. 

Endüstrinin geliĢmiĢ olduğu ülkelerde daha çok sekonder lenfödem (onkolojik teĢhis ve 

tedaviler -özellikle meme kanseri- sonucunda) rapor edilmektedir (36). 

 Primer lenfödem, 20 yaĢın altında 1.15/100,000 oranında rahim içinde 

geliĢimsel defekt ve etkilenim ile iliĢkilendirilmiĢtir (102). Prevelans olarak 10,000 

canlı doğumda her 6 bebekten birinde konjenital lenfödeme rastlandığı tahmin 

edilmektedir (95). 

Sekonder lenfödemin insidansı yıllara ve değerlendirme seçeneklerine göre 

farklılıklar göstermektedir. Petrek JA. ve ark.‘nın derlemesinde meme kanseri sonrası 

geliĢen lenfödem insidansı % 6-30 olarak bildirilmiĢtir (84). Thompson M. ve ark.‘ nın 

2007 yılında yaptıkları çalıĢmada Sentinel lenf nodu biyopsisi sonrası kol lenfödem 

insidansının % 0-13 ve aksillar lenf nodu diseksiyonu sonrası geliĢen lenfödem 
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insidansının % 7-77 olduğunu belirtmiĢlerdir (13,111). Johansson K. ve ark.‘ın yaptığı 

retrospektif çalıĢmada lenfödem insidansı % 38 bulunmuĢken, Norman ve ark.‘ın 

yaptığı prospektif çalıĢmada ise bu oran % 48 olarak bulunmuĢtur (55,79). 

 

2.3.4. PROGNOZ 

Lenfödem ilerlemeye eğilimlidir. Uygun tedavi planlanmaz ve uygulanmazsa 

adım adım ilerleyecektir. Ortalama yaĢam süresi göz önünde tutulduğunda prognozu 

iyidir. Lenfödemin kendisi ölümcül değildir. Sadece nadir de olsa komplikasyon, 

anjiosarkom geliĢtiğinde ölüme sebebiyet verebilir. Bununla beraber yaĢam kalitesini 

ciddi bir Ģekilde bozar  (36). 

 

2.3.5. LENFÖDEMĠN KLĠNĠK TABLOSU, TEġHĠSĠ VE AYIRICI TANISI 

Lenfödemin teĢhisine basit diagnostik prosedürlerle baĢlanmalıdır. Medikal 

hikaye, inspeksiyon ve palpasyon önemlidir. Böylece lenfödemin sınıflaması/seviyesi 

ve lenfödemi diğer kronik ödemlerden ayıran; kutanöz fibrozis, subkuten fibrozis,  

Stemmer  ve gode bulgusu (ġekil 2-11) gibi fiziki özellikleri belirlenir (36,60). 

 

Stemmer ( + )   Stemmer ( - )                           Gode Bulgusu 

ġekil 2-11: Stemmer ve Gode Bulgusu 

 

Ekstremitelerdeki  lenfödeminin tipik özellikleri:  

- Genellikle unilateraldir. Eğer bilateral ise bu durum genellikle asimetriktir. Bir 

bacak (veya bir kol) genellikle diğerinden daha fazla ĢiĢmiĢ durumdadır. Bilateral 

simetrik lenfödeme ekstremitelerde nadir rastlanır. 
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- GeliĢen bazı özel durumlar (elefantiyazis, venöz konjesyonla birlikte görülen 

siyanoz, kronik venöz yetersizliğin son safhası ve Klippel-Trenaunay sendromu) dıĢında 

cilt rengi genellikle değiĢmemiĢ olarak görülmektedir. 

- Stemmer‘s iĢareti teĢhiste büyük anlam taĢımaktadır. 

- El ve ayağın dorsumu ĢiĢmiĢtir.  

- Doğal cilt katlantıları derinleĢmiĢtir. 

- Dokunulduğunda cilt ısısı normal görünmektedir. 

- Lenfödem genellikle ağrılı değildir. Kompleks olmayan lenfödemde nekroz ve 

ülserasyonlar görülmez (36,60). 

Fizik muayene ile teĢhis edilemeyen durumlarda teĢhise götüren özel teknikler 

kullanılır. Bu teknikler: indirekt lenfografi, direkt lenfografi, izotopik lenfsintigrafi, 

MRI, ultrasonografi, CT, radyografi, biyopsi, primer lenfödem için genetik testlerdir 

(11,23,25,60,108). 

 

2.3.6. LENFÖDEM KOMPLĠKASYONLARI 

19. yüzyılda lenfödemin kronik inflamasyona yol açtığı düĢünülmüĢtür. 

Ġnflamatuar komplikasyonlarının baĢında ‗erisipel‘ (gül hastalığı, selülit vb.) 

gelmektedir. Erisipel Grup A streptokokların sebep olduğu, akut geliĢen enfeksiyöz 

dermatit veya cildin yüzeyel lenf damarlarının akut selüliti olarak adlandırılmaktadır. 

Erisipelin kliniğinde titreme ve üĢüme hissini, belirgin geçiçi nöbet ve yüksek ateĢ takip 

eder (25,36). Semptomları ise keyifsizlik hissi, mide bulantısı, baĢ ağrısı ve ağrılı, sıcak, 

rengi kırmızıya yaklaĢan cilt tablosudur. Mantar enfeksiyonları ve egzama nedeniyle 

fistüller açılabilir. Lenfödemin anormal artıĢı sebebiyle lenf  kistleri oluĢabilir (36).  

 

2.3.7. ÖNLEME 

Lenfödem geliĢmesini önlemek için hastaların bilgilendirilmesi ve hastalara 

önerilerde bulunulması önemlidir (20,31,36,46,93).  
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* Kolda lenfödem geliĢme riski olan hastalar için öneriler: 

EtkilenmiĢ kolla ağır alıĢveriĢ çantası veya bavul kaldırmayın. 

Ameliyattan sonra ilk 3 ay ameliyat tarafına yatılmamalıdır. Sonraki dönemlerde yatılabilir ama 

lenfödem geliĢme riski oluĢturabileceği akılda tutulmalıdır. 

Günlük yaĢam aktivitelerinde, evde veya iĢte yaralanmalardan, aĢırı zorlanmadan ve 

soğuk/sıcak uygulamalardan kaçının. 

Mutfak ve bahçe iĢleri yaparken veya güçlü temizlik maddeleri kullanmanız gerektiğinde 

dikkatli olun. Eldiven kullanın. 

Elinizle dikiĢ dikerken dikkatli olun (yüksük kullanın). 

Soba veya fırına, eliniz korumasız olarak yaklaĢmayın. 

Ütü yaparken dikkatli olun. 

Giysiler: 

Sütyenin askıları ve gövde bağlantısı omuzda veya göğüste deri üzerinde kesme yapmamalıdır. 

Protez meme mümkün olduğunca hafif olmalıdır. 

Elbise ve bluzların kalıbı sıkı olmamalıdır. 

Etek, pantalon ve kemerler herhangi bir basınç oluĢturmamalıdır. 

Saç ve vücut bakımı: 

Temizliğinize özen gösterin. Dikkatli bir bakımla diĢlerinizi fırçalayın ve cildinizi temiz tutun. 

Alkalin sabun veya irrite edici kozmetikler kullanmayın. 

Tırnak kenarlarınızdaki derileri kesmeyin. 

Saunaya girerken dikkatli olun; sauna kesinlikle zararlıdır diyemeyiz, ancak bazı zararları 

olması mümkündür. 

GüneĢ yanıklarından kaçının.  

Kuaförde üst kol ve omuzlarınızı kurutma makinesinin sıcağından koruyun. 

Bahçe İşleri: 

Yaralanmalardan kaçının (dikenler, bahçe araçları). 
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Evcil hayvanların ısırık ve tırnak yaralamalarından, böcek sokmalarından kaçının. 

Spor: 

EtkilenmiĢ taraftaki omzun ani hareketlerinden kaçının (tenis-golf oynarken ve kürek çekerken 

dikkatli olun). 

Egzersiz sonrası vücut sıcaklığınızı koruyun. Cereyanda kalmaktan kaçının. 

Spor yaralanmalardan kaçının (kayak tehlikeli bir spordur; yüzme tavsiye edilir). 

Beslenme: 

Ġdeal vücut ağırlığı korunmalıdır. Eğer obez iseniz diyet ve egzersizle ideal vucut ağırlığınıza 

geri dönmelisiniz. 

‗Lenfödem diyeti‘ gibi özelleĢmiĢ bir diyet yoktur. Dengeli beslenmek için uğraĢılmalı ve bol 

miktarda vitamin içeren sebze ve meyveler (özellikle turunçgiller) alınmalıdır. 

Tatil ve geziler: 

Uçak seyahatleri ve uzun süreli yolculuklarda kompresyon giysisi kullanın. 

Sağlık kuruluşlarında: 

EtkilenmiĢ koldan tansiyon ölçümü yaptırmayın (acil durumlar hariç). 

EtkilenmiĢ koldan enjeksiyon yaptırmayın ( acil durumlar hariç). 

EtkilenmiĢ koldan kan aldırmayın (acil durumlar hariç). 

EtkilenmiĢ kola ve bölgeye akupuntur ve/veya lokal anestezi yaptırmayın. 

Sigara içmeyiniz, pasif içici olmaktan kaçınınız. 

 

Doktora hemen baĢvurmanız gereken durumlar: 

 EtkilenmiĢ koldaki inflamasyon  

 DiĢ eti iltihabı 

 Tonsilit 
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* Bacakta lenfödem geliĢme riski olan hastalar için öneriler: 

Tek seferde saatlerce ayakta kalmayı gerektiren meĢguliyetlerden kaçının. 

Gerekli temel vücut hijyeninizi sağlayın (diĢler, deri -özellikle anal bölge- ve ayaklar). 

Sıkı/yüksek topuklu ayakkabılar ya da dolaĢımınızı kesecek ayakkabılar giymeyin. 

DıĢarıda çıplak ayakla yürümeyin (yaralanma riski). 

Ayak sağlığınıza önem verin, bakımını dikkatlice yapın ve pedikür (kütikülleri kesmeyin) 

yapmayın. 

TahriĢ edici, alerji tetikleyici herhangi bir kozmetik ürünü kullanmayın. 

EtkilenmiĢ ekstremiteden enjeksiyon olmamaya çalıĢın. 

EtkilenmiĢ ekstremiteye akupunktur uygulanmamalıdır. 

Böcek ilaçlarından kaçınınız. 

AĢırı soğuktan kaçının (soğuk mevsimlerde sıcak tutan çoraplar giyin). 

Mantar enfeksiyonlarında acilen doktora baĢvurun (sarı, kırılan tırnaklar, parmaklar arası 

laserasyonlar). 

Bakteriyal enfeksiyonlarda acilen doktora baĢvurun. 

Saunaya girerken dikkatli olun (bazı hastalar tolare edemezler). 

GüneĢ yanıklarından kaçının. 

Spor konusunda kol lenfödemi geliĢme riski olan hastaların tavsiyelerine uyulmalıdır. 

Ġdeal vücut ağırlığınızı koruyun, dengeli beslenin. 

Uçak seyahatleri ve uzun süreli yolculuklarda kompresyon giysisi kullanın. 

Gözle görünür iz bırakan, deriyi kesen lastikli iç çamaĢırları giymeyin. Daha çok uzun iç 

çamaĢırları tercih edin. Dar kot pantalon ya da kemer kullanmayınız. 

Çok gerekli olmadıkça varisli damarlar cerrahi ya da ‗sclerotherapy‘ yöntemle tedavi 

edilmemelidir. 

Sigara içmeyiniz, pasif içici olmaktan kaçının. 

 



 25 

2.3.8. LENFÖDEMĠN TEDAVĠSĠ  (11,23,24,25,36,60,94,95,108,118,119) 

A. Cerrahi Tedavi  

Operatif Tedaviler; mikrocerrahi prosedürleri, liposuction ve cerrahi 

rezeksiyonlar olarak 3 ana baĢlık altında toplanabilir.  

B. Konservatif Tedavi 

Non-operatif tedaviler ise; medikal tedavi, fizyoterapi ve psikososyal 

rehabilitasyon Ģeklinde sıralanabilir. Bunlar: 

 a. Medikal Tedavi 

 Diüretikler, Benzopyrones, Flavonoids, Vitaminler, Selenyum, Unguentum 

Lymphaticum, Antibiyotikler, Gen Terapi, Hiperbarik Oksijen Terapisi, Ġmmünolojik 

terapi, Mezoterapi, Diyet 

 b. Fizyoterapi 

 Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi (KBF), Ġntermitant Mekanik Kompresyon 

Tedavisi (pnömomasaj), Isı Terapisi, Lenfödemli Ekstremitenin Elevasyonu, Egzersiz, 

Kompresyon Giysileri, Masaj, DüĢük Doz Lazer Terapi. 

 c. Psikososyal Rehabilitasyon 

YaĢam kalitesinin arttırılmasını amaçlayan psikososyal rehabilitasyon, lenfödem 

tedavisinin tamamlayıcı bir komponentidir. 

 

KOMPLEKS BOŞALTICI FİZYOTERAPİ (KBF) 

Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi  (KBF),  lenfödem tedavisinde ‗altın standart‘ 

olarak kabul edilmektedir (26). Bu teknik ilk olarak 1892‘de Alman Damar Cerrahı Dr. 

Alexander von Winiwarter tarafından elefantiasis tedavisinde yüzeyel masaj, 

bandajlama ve ekstremite elevasyonundan oluĢan kombine bir teknik olarak 

tanımlamıĢtır (104). 1936 da Danimarkalı terapist Emil Vodder, lenfödemde masajın 

önemine dikkat çekmiĢ ve manuel lenf drenajının (MLD), klasik masajdan çok farklı 

olduğunu vurgulamıĢtır (103). Földi ise lenfatomlar ve onları birbirinden ayıran 
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sınırlarla ilgili çalıĢmalarına dayanarak Winiwarter ve Vodder‘in prensiplerini revize 

etmiĢ ve KBF‘yi tanımlamıĢtır (104).  

KBF iki faz içermektedir (ġekil 2-12): (4,25,38,48,113) 

Faz I (boĢaltım fazı): Biriken ödemi mobilize etmek ve fibrosklerotik doku 

değiĢikliklerinin gerilemesini baĢlatmak amaçlanır.  

Faz II (koruma fazı): Lenfödemin yeniden birikmesini önlemek ve skar dokunun 

çözülmesini sürdürmek amaçlanır.  

 

 

Faz I - Mavi daire :  

        1   Cilt Tedavisi ve Bakımı 

        2  Manuel Lenf drenajı 

        3   Kompresyon Bandajları/Sistemleri 

        4  Hareket ve Egzersiz 

  Faz II – YeĢil daire: 

  5 KompresyonTerapi (kompresyon çorapları)  

  6 Ölçümler  

  7 Cilt Bakımı 

   8 Manuel Lenf Drenajı ve Egzersiz 

ġekil 2-12: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapinin Fazlarına göre Ģeması (4) 
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a. CİLT BAKIMI        

Vücudun dıĢ örtüsü olan deri, su kaybını önlemek ve dıĢarıdan gelen etkilere 

karĢı fizyolojik bir bariyer oluĢturmaktadır. Ġç ve dıĢ sebepler sonucu oluĢabilen su 

kaybı, kuru bir cilt ortaya çıkartır (4). 

Lenfödem hastalarının etkilenen ekstremitesindeki cilt dokusu genellikle 

sağlığını kaybetmiĢtir. Deri ve subkutenöz doku içinde intertisyal ve lenf sıvısının 

birikmesi fibroblastları, keratinositleri ve adipositleri stimüle ederek deri ve subkutenöz 

dokuda kollajen ve glikozaminoglikanların oluĢmasına sebep olur. Elastik fibrillerin 

yıkımı ve  deri hipertrofisi gerçekleĢir (107). Mikro ve makro dolaĢım problemleri cilt 

metabolizmasının bozulmasına yol açarak lenfödemli cildin özellikle hassas, duyarlı bir 

hal almasına sebep olur. Cilt kurumuĢ ve kaĢıntılıdır, inflamasyon ve enfeksiyonlara 

yatkındır. ĠyileĢme sürecinin bozulması ve yetersiz olması sonucunda da ciltte 

oluĢabilecek herhangi bir yaralanma;  ağır inflamasyon ve enfeksiyon tablosunun ortaya 

çıkmasına ve lenfödemin kötüleĢmesine neden olabilmektedir.  Sağlıklı derinin görevi,  

su kaybını önlemek ve  dıĢarıdan gelen etkiler  için fizyolojik bir bariyer oluĢturmaktır 

(4). 

Cildi iyileĢtirici ve koruyucu uygulamalar KBF‘nin her iki fazı açısından da 

önemlidir. Faz-I de hasarlanmıĢ cildin iyileĢmesi ve bakımı üzerine odaklanılmaktadır; 

Faz-II de cilt bakımının sürdürülmesi önem kazanmaktadır (4).   

Lenfödemli cildin temizliği normal sabun veya temizlik ürünleri ile 

yapılmamalıdır. Çünkü bu ürünler kuvvetli alkalin (pH 10-11) olup cildin doğal asidik 

yapısını bozarlar.  Normal sabun yerine sabun içermeyen medikal temizleme losyonları 

kullanılmalıdır. Bu losyonlar aktif temizleyiciler (surfaktanlar) içermektedirler ve 

pH‘ları nötral veya az asidiktir (yaklaĢık pH 5) (4).  

Cilt temizliğinin sonrasında, mantar enfeksiyonlarının önlenmesi açısından 

el/ayak parmak araları ve cilt katlantılarının dikkatlice kurulanması önemlidir. Bakım 

ürünleri cilde nazik masaj hareketleri ile uygulanır ve 5-10 dakikada cilt tarafından 

emilir. Cilt absorbasyonu gerçekleĢmeden kompresyon bandaj/çorap veya giysileri 

uygulanmamalıdır; aksi taktirde kompresyon ürünlerinin etkinliği veya ürün materyali 

bozulabilir (4). 
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b. MANUEL LENF DRENAJI (MLD) 

Emil Vodder tarafından geliĢtirilmiĢ olan MLD, Földi tarafından olgunlaĢtırılmıĢ 

bir tekniktir (18,57,80). 

Tedavide sıralama lenf sisteminin anatomik ve fizyolojik yapısına göre 

planlanmaktadır. Bu bağlamda bazı temel kuralları vardır: (80,103) 

- EtkilenmemiĢ gövde kadranından (boyun,göğüs ve abdomen) baĢlar. 

- EtkilenmiĢ gövde kadranına uygulanır. 

- Ekstremite tedavisi yapılır, tedavi proksimalden baĢlar. 

- Teknikler yavaĢ ve nazik uygulanmalıdır. 

- MLD esnasında derin nefes ve nefes hareketleri kombine edilmelidir. 

- Eğitimli lenfödem terapistleri tarafından uygulanmalıdır. 

MLD, lenf sıvısını hareketlendirmek için gerekli bir önĢarttır ve daha çok 

distalde biriken lenf sıvısının transportuna yol açacaktır.  

MLD 4 temel teknikten oluĢur: 1. Sabit  daire 

      2. Pompalama tekniği 

      3. Kepçeleme tekniği 

      4. Döndürme Tekniği (34,103) 

BaĢarılı bir drenaj tedavisi sırasında artan lenfanjion aktivitesi  MLD 

uygulaması sonrasında da belli bir zaman dilimi için sürdürülür. 

MLD‘nin uygulanamadığı durumlar ise genel (tüm vücutla ilgili) ve lokal 

(vücudun bir bölgesi ile ilgili) kontraendikasyonlar Ģeklinde ayrılabileceği gibi kesin ve 

göreceli kontraendikasyonlar Ģeklinde de ayrılabilir (103). 

Kesin kontraendikasyonlar: Tedavi edilmemiĢ kardiyak yetmezliği olan hastalar, 

Patojenlerin neden olduğu akut enfeksiyonlar (erisipel,selülit) 

Renal yetmezliği olan hastalar 

Göreceli kontraendikasyonlar:  Malign lenfödem 
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c. KOMPRESYON TEDAVİSİ 

 Kompresyon terapi KBF‘nin iki fazının da önemli bir parçasıdır. Faz-I süresinde 

kompresyon bandajlarının günün yaklaĢık 23 saatinde kullanılması gerekmektedir.  

Bandajların amacı, ödemi belli bir forma sokmak ve ekstremitedeki volümü azaltmaktır. 

Hastaların daha bağımsız olabilmeleri ve tedavilerinde sorumluluk alabilmeleri 

açısından bandaj uygulamaları hastalara öğretilmelidir (4).   

 Faz-II esnasında kompresyon, kiĢinin ölçülerine göre yapılmıĢ kol ve bacak  bası 

çorapları ve/veya bası giysileri ile sağlanmaktadır. Ġstenen basıncı sağlamak için bası 

giysilerinin üzerine; gerekli görüldüğü takdirde; ek bandaj kullanılarak basınç 

desteklenebilir. Lenfödem kronik bir hastalık olduğundan çorap ve/veya giysilerin uzun 

süreler kullanılması ve 4-8 ay aralıklarla değiĢtirilmesi gerekmektedir. Gerekli 

görüldüğü takdirde, çorap değiĢimi esnasında Faz-I‘e geri dönülebilir (4,48). 

Kompresyon terapinin etkileri aĢağıdaki ana baĢlıklar Ģeklinde sıralanabilir: (4) 

 Etkili ultrafiltrasyon basıncını azaltır, 

 Venöz geri dönüĢü ve lenf drenajını hızlandırır ve arttırır, 

 Venöz pompalama fonksiyonunu geliĢtirir, 

 Merkeze doğru hemodinamik etkiler oluĢturur, 

 Terapötik sonuçları destekler ve korur, 

 Re-absorbsiyon yüzeylerini arttırır, 

 Fibrotik değiĢikliklerle dokuları yumuĢatır. 

 

Kompresyon giysi ve/veya çoraplarının basınç değerleri; 1= 18-21 mmHg 

               2= 23-32 mmHg 

               3= 34-46 mmHg 

               4= >49 mmHg Ģeklindedir.  

Lenfödemli ekstremite için seçilen kompresyon giysisi ve/veya çorabının basıncı; 

lenfödemin sınıflaması, yumuĢaklığı, fibröz doku varlığı, kiĢinin doğal cilt altı 

dokusunun yapısı, lenfödemin yeri vb. kiĢisel değerlendirmelerin hepsi göz önünde 

bulundurularak belirlenmelidir. Kompresyon çorap ve giysilerinin her hastanın 

lenfödemli ekstremitesi  için ayrı ayrı ölçülerek  özel sipariĢ edilmesi ve 4-6 ayda bir 

yenilenmesi gerekmektedir (4).  
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d. HAREKET 

 Etkilenen ektremiteye kompresyon bandajı uygulandığında veya kompresyon 

giysileri  kullanıldığında; bu ektremiteyle yapılan herhangi bir hareket lenfödem üzerine 

dekonjestif (boĢaltıcı) bir etki  sağlayacaktır. Dekonjestif egzersizler ekstremitenin 

distalinden baĢlanarak kas zincirini takiben proksimale doğru yönlenir. Etkilenmeyen 

ekstremite ve gövde de egzersiz programına dahil edilmelidir. Hareketler daima 

solunumla kombine edilmeli ve hastanın özelliklerine göre germe egzersizleri de 

eklenmelidir (105). 

 

e. ÖLÇÜMLER 

 Lenfödemin değerlendirilmesi, tedavi etkinliğinin ortaya konabilmesi ve 

lenfödem seyrinin kontrol edilebilmesi için ölçüm almak önemlidir (4,27,41,84,98). 

Ekstremitelerin çevre ölçümleri ile ilgili bir standardizasyon bulunmamaktadır. ÇeĢitli 

ölçüm yöntemleri vardır. Bunlar: çevre ölçümleri, su yerdeğiĢtirme volümetresi, 

infrared perometre (Optoelectonic volumetry), biyoelektriksel impedans analizi, 

bilgisayar destekli ekstremite volüm ölçümü (Computerized limb volume measurement 

system=CLEMS), bilgisayar yardımlı dizayn/bilgisayar yardımlı yapılmıĢ ölçümdür 

(Computer-aided design/computer-aided manufacturing=CAD/CAM).  

 

MATRİKS RİTİM TEDAVİSİ/TERAPİ (MaRhyThe) 

     Matriks Ritim Terapi cihazı (ġekil 2-13), Erlangen Üniversitesi Ağız, Çene ve 

Yüz Cerrahisi Kliniği‘nde Prof. Dr. Steinhauser ile Travma Cerrahisi Kliniği‘nde Prof. 

Dr. Henning tarafından, 1989-1998 yılları arasında gerçekleĢtirilen klinik çalıĢmalarla 

destekli, temel bilimsel araĢtırmalar projesinin bilimsel bir sonucu olarak geliĢtirilmiĢtir. 

 

ġekil 2-13: Matriks Ritim Terapi Cihazı (88)   
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 Erlangen Üniversitesi‘nde, hücre biyolojisi konusunda yapılan araĢtırmalarda, 

sağlıklı bir organizmada iskelet kaslarının, dinlenme halindeyken karakteristik bir 

frekans ve amplitüd spektrumu çerçevesinde titremekte (ossilasyon) olduğu 

gösterilmiĢtir. Vücuda yapılan tüm uygulamaların organizmayı hücresel düzeyde 

etkilediğini belirten araĢtırmacılar; hücreleri yüksek oranda büyütme imkanı olan Vital-

Video-Mikroskobu ile çalıĢarak bu tedavi metodunu geliĢtirmiĢlerdir. Hasta dokudan 

alınan biyopsilerin hücresel süreçlerini ilk defa canlı olarak göstermek ve video 

kameralarla görüntülemek mümkün olmuĢtur.   

Hücre araĢtırmaları doğrultusunda yapılan çalıĢmalarda hangi frekans ve 

amplitüdlerin insan organizması için iyileĢtirici ve hangilerinin zararlı olduğu 

araĢtırılmıĢtır. Biyokimyasal ve biyofiziksel hücre süreçlerinin vücudun içsel ritimlerine 

bağlı olduğu gibi vücut dıĢı ritimlerden de etkilendikleri belirlenmiĢtir. Vücut ritimleri 

sistemli olarak araĢtırılmıĢ ve kasların kendilerine özgü titreĢimleri olduğu 

belirlenmiĢtir. TitreĢimleri ölçen ―Piezosensor‖ yardımıyla kaslardaki düĢük ya da 

yüksek ritimlerin her defasında ağrı oluĢturduğu ve kasta gerginlik meydana getirdiği 

belirlenmiĢtir (87).  

Sağlıklı kasın kendine özgü 8-12 Hz arasında bir titreĢime sahip olduğu 

çalıĢmalar sonucu ortaya çıkmıĢtır (42,86). Kasların kendine özgü titreĢimlerinin 

bozulması, esnekliğinin ve plastisitelerinin değiĢmesi ile hücre düzeyindeki taĢıma 

sisteminin değiĢmesi arasında bir bağlantı belirlenmiĢtir (86). 

MRT‘de çalıĢmalar hücre biyolojisine dayandırılmıĢ; biyolojik sistemlerin, esas 

itibariyle kompleks ve düzenli sistemler oldukları noktasından hareket edilmiĢtir. 

Hareket kısıtlılıkları ve birçok hastalık semptomları, bu açıdan bakıldığında hücresel 

boyutta meydana gelen ―otoregülasyon sisteminin bozukluğu‖dur. Dokunun asiditesi 

arttıkça ağrı algılama eĢiği hassaslaĢır; bu da kasların kontraksiyona hazır oluĢ hallerini 

arttırır. Böyle bir durumda, herhangi bir sinir sinyaline ihtiyaç olmaksızın spontan 

kramplar ortaya çıkabilir (89).  

Miyofasiyal, miyoasidotik ve miyotendinik ağrı sendromlarının meydana 

geliĢini açıklayan en uygun patofizyolojik model, ―hücresel enerji krizi‖ dediğimiz 

durumdur. Venlerin ve arterlerin kompresyona uğraması sonucunda o bölgeye giden 

oksijen miktarı kısıtlandığı için ATP üretimi azalmaktadır. Hipoksi durumu hücre 

bazında enerji eksikliğine yol açtığından kas lifleri kasılmıĢ halde kalırlar. Kas liflerinin 



 32 

kontrakte halde kalmaları ―kontraksiyon atıkları‖ olarak adlandırılmaktadır. Bunların en 

ince kas liflerinde de meydana gelebileceği ve bunun yanında ağrıya sebep olabileceği 

ifade edilmiĢtir (89). 

Enerji metabolizmasında değiĢiklik meydana geldiğinde kontraksiyon atıklarını, 

uygun tedavi metodlarının yardımıyla, hücre bazında tekrar normalize etmek 

gerekmektedir. Bunun için öncelikle kontraksiyon atıklarının mikroskobik düzeyde 

temizlenip, yeniden düzenlenmesi ve diğer rehabilitasyon programlarının tedaviye 

kombine edilmesi gereklidir.  

Hücre bazında dengeyi sağlayan unsurlar, içinde bulundukları hücresel ortamın 

durumuna göre her an değiĢirler. Ağrı durumlarında bunlarda hücre bazında normalden 

sapmalar görülür. Bu durumda bir ağrının tamamen geçmesi demek dengeleyici 

unsurların adaptasyonunu tekrar sağlamıĢ olmaları demektir (90). 

MRT, hücre bazındaki bozukluklara yine hücre bazında ve hedefe yönelik olarak 

etki edebilen bir tedavi metodu olarak geliĢtirilmiĢtir. MRT‘nin gerek manuel teknikler 

gerekse osteopati teknikleri ile kombine edilerek uygulanması son derece anlamlı ve 

baĢarılı sonuçlar vermiĢtir (90).  

Sağlıklı dokuların kendilerine özgü bu biyolojik ritimlerden hareketle MRT 

cihazının ―logaritmik spiral‖ biçimdeki tedavi baĢlığı (resonatör) kohorent 

manyetomekanik bir etki sağlamaktadır (ġekil 2-14). Kas ritmine uygun bir Ģekilde 8-12 

Hz‘e ayarlanabilen titreĢim; dokuda daha derine penetre olabilmesi için faz senkron 

Ģeklinde uygulanır ve fizyolojik süreçler tekrar normalize edilir. Resonatör dokuyu 

ritmik bir Ģekilde derinden esneterek, dokunun hücre metabolizmasını reaktive 

etmektedir.  Bu düzenleyici mikro-esnetmenin etkisiyle, dokunun kendine özgü doğal 

titreĢimleri son derece etkin bir Ģekilde düzenlenmektedir (88). 

Cihazının ―logaritmik spiral‖ biçimindeki tedavi baĢlığı biyolojik ritimlere 

uygun Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Dokuya uyumlu manyetomekanik titreĢimler vererek 

hücresel düzeyde etki sağladığı araĢtırmacılar tarafından belirtilmiĢtir (90). 
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ġekil 2-14: Tedavi BaĢlığının Logaritmik Spiral Biçimi (90) 

MRT tarihsel açıdan değerlendirildiğinde, kas yapısını hedef alan bir titreĢim 

tedavisidir. Genel anlamda da fizik tedavide uygulanmakta olan klasik titreĢim 

tedavisinin geliĢtirilmiĢ bir Ģekli olarak kabul edilebilir.  Hücrelere verilen eksternal 

ossilatörler ile hareketlilik tekrar kazandırılır. Matriks Ritim uygulaması dokuların 

hareketliliğini sağlayan matriks sıvısını, ritmik vibrasyonlar ile hareketlendiren 

eksternal ve dinamik bir yaklaĢım olarak geliĢtirilmiĢtir ve günümüzde kliniklerde 

kullanılmaktadır. MRT‘nin etkileri Tablo 2-3‘te belirtilmiĢtir (90). 

Tablo 2-3. Matriks Ritim Tedavisinin etkileri. 

Fizyolojik: Kimyasal: 

- Metabolizmanın aktifleĢtirilmesi 
- Bağ dokusunun hücreler arası sıvının pH 

değerinin düzenlenmesi 

- Venöz ve lenfatik geri dönüĢümünün 

hızlandırılması 
- Viskositenin azaltılması 

- Vücudun kendini savunma sisteminin 

aktifleĢtirilmesi 
- Doku ısısının normal ısısına yükseltilmesi 

- Kaslardaki α-γ tonusunun normalleĢtirilmesi Fiziksel: 

- Kas ve sinir sisteminin refleks çemberi 

üzerinden aktifleĢtirilmesi 
- Doku hareketliliğinin arttırılması 

- Kaslardaki lokal spazmların amaca yönelik 

biçimde giderilmesi 

-Kasları kendilerine özgü rezonanslarının 

amaca yönelik Ģekilde güçlendirilmesi  

- Kaslardaki kontraksiyon kalıntılarının amaca 

yönelik bir Ģekilde ortadan kaldırılması 
- Manyeto-mekanik uyumun düzeltilmesi 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

―Lenfödemde, Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi Tekniği ile Matriks Ritim 

Tedavisinin Etkinliğinin KarĢılaĢtırılması‖ konulu bu tez çalıĢmasına Mart 2009 - Mart 

2010 tarihleri arasında, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon 

Onkolojisi Anabilim Dalı‘dan yönlendirilerek, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Yüksekokulu'na lenfödem tedavisi görmek amacıyla baĢvuran 30 lenfödem tanılı 

gönüllü dahil edilmiĢtir. ÇalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik 

Kurul Komitesi'nin 18/02/2009 tarihli, 02 sayılı toplantısında ve Ġstanbul Üniversitesi 

Onkoloji Enstitüsü Akademik Koordinasyon Kurulu 02/03/2009 tarih, 2 nolu kararı ile 

onay almıĢ ve Helsinki Deklerasyonu‘na uygun olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmaya katılan 

tüm olgulardan imzalı ―bilgilendirilmiĢ gönüllü onayı‖ alınmıĢtır. 

 

3.1. OLGULAR 

 

3.1.1. OLGULARIN SEÇĠMĠ 

ÇalıĢmada yer alacak olguların çalıĢmaya dahil edilmesinde uygulanan kriterler: 

 -Kriter olarak belirlenmiĢ 4 noktadan bilateral alınan ölçümlerin herhangi biri 

arasındaki farkın 2 cm‘den fazla olması (2,3,26,31,48), 

- 3 aydan daha uzun süreli lenfödem varlığı,   

- YaĢın 25 – 75 (yıl) arasında olması. 

Dahil edilmeme kriterleri ise ağır kardiyak hastalık teĢhisi, palyatif tedavi 

gereksinimi, kontrol edilemeyen hipertansiyonu, kanser ağrısı, nörolojik hastalığı, 

lenfödemli bölgede tekrarlayan infeksiyon ve açık yara-insizyonu, kas veya eklemlerle 

ilgili hastalıkları, diyabeti ve iletiĢim problemi olan hastalar ile tedavi programına 

düzenli katılım gösteremeyecek olan hastalardır (26).  
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3.1.2. RANDOMĠZASYON SÜRECĠ 

Hastalar ―Research Randomizer‖ web sitesindeki randomizasyon programının 

belirlediği rastgele numaralar ile randomize edilerek çalıĢmaya alınmıĢtır. ―Research 

Randomiser‖ araĢtırmacıların deneysel çalıĢmalarda katılımcıları gruplandırabilmeleri 

amacıyla ―Java Script‖ desteği ile rastgele numaralar üretebilen bir web sitesi olarak 

ücretsiz kullanıma açıktır (92). Bu randomizasyon sürecinde, kriterleri karĢılayan 

hastalar, önceden bilgisayar programı tarafından hangi gruba ait olduğu belirlenmiĢ ve 

küçük kapalı zarflara konulmuĢ numaraları seçmiĢlerdir. Önceden oluĢturulmuĢ bir 

hasta havuzu bulunmadığı için hastalar geliĢ sıraları doğrultusunda zarf seçimlerini 

yapmıĢlardır.  

 

3.2. OLGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ÇalıĢmaya katılması uygun kabul edilen olgulara ait bilgiler ilk değerlendirme 

seansında, hazırlanan hasta değerlendirme formuna kaydedilmiĢtir. Tedavi programının 

baĢında, 4 haftalık tedavi programının bitiminde, tedavi bitiminden sonraki 1. ay ve 3. 

ayda yapılan değerlendirme seansları içerisinde lenfödemli ve sağlam ekstremitede 

çevre ölçümleri, ağrı, yaĢam kalitesi, günlük yaĢam aktivitelerindeki bağımsızlık 

düzeyi,  depresyon ve kinezyofobi değerlendirmeleri yapılarak kaydedilmiĢtir.  

3.2.1. HASTA DEĞERLENDĠRME FORMU  

Form, çalıĢmaya alınması uygun görülen olguların kiĢisel bilgilerini (ad, soyad, 

cinsiyet, adres, telefon, medeni hal, meslek, eğitim durumu, sigara-alkol kullanımı, 

egzersiz yapma alıĢkanlığı);  klinik durumlarını (yaĢ, boy, kilo, beden kitle indeksi, 

sahip olunan ve geçirilmiĢ hastalıklar ve operasyonlar, alınan ilaçlar, insizyon 

yeri/yerleri, kemoterapi ve radyoterapi seans sayıları, lenfödem hikayesi ve 

sınıflandırması, lenfödeme yönelik geçmiĢte yapılan tedaviler, bası giysisi kullanımı); 

ağrı değerlendirmesi için ―Vizüel Analog Skala‖ (VAS), yaĢam kalitesini 

değerlendirmek için ―Kısa Form-36‖ (KF-36), GYA‘daki bağımsızlık düzeyinin 

belirlenmesi için ―Modifiye Barthel Ġndeksi‖ (MBĠ), depresyon değerlendirme ölçeği 

olarak ―Beck Depresyon Skalası‖ (BDS), kinezyofobi değerlendirmesi için; üst 

ekstremite lenfödemi olan olgularda ―Tampa Skalası‖ (TS) skorlarını içeren bilgileri 

kaydetmek üzere hazırlanmıĢtır. 
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A. BEDEN KĠTLE ĠNDEKSĠ 

Olgulardan alınan kilo ve boy ölçümleri kullanılarak beden kitle indeksi 

hesaplanmıĢtır. Beden Kitle Ġndeksi (BKĠ)= Kilo/ Boy 
2  

(kg/m
2 

) formülü ile hesaplanır. 

BKĠ‘ne göre sınıflandırma Tablo3-1‘de gösterilmiĢtir. 
 

Tablo 3-1: Beden Kitle Ġndeksi (33,116,117) 

< 18.5 kg / m² Zayıf 

18.5-24.9 kg / m² Normal kilolu 

25-29.9 kg / m² Fazla kilolu 

30-39.9 kg / m² Obez (ĢiĢman) 

 30-34.9 kg/m
2
 orta derecede ĢiĢman (I. Derece) 

 35-39.9 kg/m
2
 ağır derecede ĢiĢman (II. Derece) 

> 40 kg / m² Ġleri derecede obez (çok ağır derecede ĢiĢman = III. Derece) 

 

B. ÇEVRE ÖLÇÜMÜ 

Lenfödem çevre ölçümlerinde belirlenmiĢ bir standardizasyon bulunmamaktadır. 

Lenfödem, çevre ölçümleri alınarak, su yer değiĢtirme volumetresi ile infrared 

perometre (Optoelectonic volumetry) ve biyoelektriksel impedans analizi yapılarak 

değerlendirilebilir  (3,27,41).  

ÇalıĢmamızda olguların üst ekstremite lenfödem seviyelerini belirlemek 

amacıyla çevre ölçümleri kullanılmıĢtır. Çevre ölçümlerinde hassaslık derecesi 0.1 cm 

olan bükülebilir, elastik olmayan, 7 mm. geniĢliğinde bir mezura kullanılmıĢtır. Üst 

ekstremite lenfödem seviyesini belirlemek amacıyla bilateral olarak metakarpofalangeal 

eklem, el bileği eklemi çevresi, ulnanın stiloid çıkıntısının 10 cm , 15 cm ve 20 cm 

üzeri, dirsek eklemi çevresi, lateral epikondilin 10 cm , 15 cm ve 20 cm üzerinden; alt 

ekstremite lenfödem seviyesini belirlemek amacıyla bilateral olarak metatarsofalangeal 

eklem, ayak bileği eklemi çevresi, medial malleolün 10 cm, 15 cm ve 20 cm üzeri, diz 

eklemi çevresi, patella orta hattının 10 cm, 15 cm ve 20 cm üzerinden ölçümler 

alınmıĢtır. Mezura‘nın ―0‖ (sıfır) ucu sol elde diğer ucu sağ elde olmak üzere ölçüm 

alınacak bölgelere sarılmıĢ ve ―0‖ (sıfır) noktasının üzerine gelen rakam not edilmiĢtir. 
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Ölçüm yapılırken mezuranın ―0‖ (sıfır) noktası ile ölçülen sayının üst üste değil yan 

yana gelmesine dikkat edilmiĢtir. Mezura vücut bölümlerine dik olarak uygulanmıĢ ve 

ölçüm sırasında mezuranın her iki tarafta da yere paralel olmasına dikkat edilmiĢtir. 

Ölçüm 0.1 cm.‘ye kadar not edilmiĢtir. Üst ekstremite ölçümleri kiĢi  sandalyede dik 

otururken ve kolunu 90° fleksiyona kaldırdığı pozisyonda  alınmıĢtır. Alt ekstremite 

ölçümleri kiĢi yatar pozisyondayken alınmıĢtır. 

 Her iki koldan alınan çevre ölçümleri Frustum formül (truncated cone method) 

yardımıyla volumetrik değere çevrilmiĢtir. Formülde C ve c değerleri, yükseklik olan 

h‘nin her iki ucundaki çevre ölçümleri olarak tarif edilmektedir (50,58,110).  

V= h (C
2
+Cc+c

2
)/12π      (π = 3,14) 

Literatürden farklı olarak çalıĢmamızda lenfödemli ekstremite tek tip değildir: 

primer ve sekonder lenfödemli olgular ile lenfödemden alt ve üst ektremitesi etkilenmiĢ 

olgular birlikte çalıĢmaya katılmıĢlardır. Bu standardizasyonun olmaması ve etkilenen 

ekstremitedeki volüm değiĢikliklerini daha detaylı gösterebilmek amacıyla ekstremite 

alt (baldır/ön kol) ve üst silindir (uyluk/üst kol) olarak hesaplanmıĢtır.   

Alt silindir için el bileği/ayak bileği çevre ölçümü C, ulnanın styloid 

çıkıntısının/tibianın medial malleolünün 20 cm üzeri çevre ölçümü c  ve h olarak 20 

cm‘lik yükseklik alınmıĢtır.  

Üst silindir için dirsek/diz eklemi çevre ölçümü C,  humerus lateral epikondilin/ 

patella orta hattının 20 cm üzeri çevre ölçümü c ve h olarak 20 cm‘lik yükseklik 

alınmıĢtır. 

El ve ayaktaki lenfödem h değerlerinin eĢit olamaması nedeniyle 

hesaplanmamıĢtır. 

Lenfödemli ekstremitenin değerlendirme seansları (TÖ-TS, TÖ-1.ay, TÖ-3.ay, 

TS-1.ay, TS-3.ay, 1.ay-3.ay) arası volüm farklılıklarının yüzde değeri Ģeklinde 

gösterilmesi için aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır:  

% = (tedavi öncesi etkilenmiĢ ekstremitenin volümü - tedavi sonrası etkilenmiĢ 

ekstremitenin volümü) / (tedavi öncesi etkilenmiĢ ekstremitenin volümü) x 100 
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C. AĞRI DEĞERLENDĠRMESĠ  

Vizüel Analog Skala (VAS), ağrı Ģiddetini belirlemede yaygın biçimde 

kullanılmaktadır (78). Sol ve sağ uçlarında sırasıyla; 0=hiç ağrı yok, 

10=dayanılamayacak kadar Ģiddetli ağrı yazan, yatay 10 cm‘lik bir cetvelden oluĢur. 

Hastalardan ağrı Ģiddetlerini çizgi üzerinde nokta Ģeklinde iĢaretlemeleri istenir.  

Ardından bu mesafe cetvelle sol uçtan (milimetre olarak) ölçülür (12,19,29,72).   

 

D. YAġAM KALĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

KF-36, yaĢam kalitesini değerlendirmede geçerli ve oldukça sık kullanılan 

jenerik bir ölçektir (8). 36 maddeden oluĢur. Fiziksel sağlık (fiziksel fonksiyon, 

fiziksel rol, ağrı, genel sağlık) ve mental sağlık (enerji, sosyal fonksiyon, emosyonel 

rol güçlüğü, mental sağlık) faktörleri ile ilgili 8 alt skalası mevcuttur (114). Her bir 

alt skala 0 ile 100 puan arasında skorlanır. Puanın yüksek olması sağlık durumunun 

iyi olduğunu gösterir (19). Türk toplumu için uyarlaması yapılmıĢtır (65,67). 

ÇalıĢmamızda KF-36 formu olgulara verilmiĢ ve doldurmaları istenmiĢtir. 

Okur-yazar olmayan bir olgu ve bazı yaĢlı olgular formu yakınlarının okuması ile 

doldurmuĢlardır. 

 

E. GÜNLÜK YAġAM AKTĠVĠTELERĠ 

Barthel Ġndeksi özürlülüğü belirleyen önemli bir ölçektir. 1988 yılında Shah 

tarafından modifiye edilen Modifiye Barthell Ġndeksi‘n (MBĠ) de beĢ basamaklı 

skorlama sistemi kullanılarak indeksin sensitivitesi arttırılmıĢtır (99). Günlük yaĢam 

aktivitelerindeki fiziksel bağımsızlığı değerlendiren Barthel Ġndeksi: beslenme, 

kendine bakım, tuvalet kullanımı, banyo yapma, ambulasyon/tekerlekli sandalye 

kullanımı, merdiven inip çıkma, giyinme-soyunma, mesane ve bağırsak kontrolü 

olmak üzere 10 baĢlık altında düzenlenmiĢtir. Puanlama, bağımsız, yardıma 

gereksinimi var veya yapılamaz Ģeklinde iĢaretlenir. KiĢisel bakımı ve mobiliteyi 

ölçer. Toplam skor 0-20 puan arasında olup, ‗0‘ tam bağımlılık, ‗20‘ ise tam 

bağımsızlık durumunu göstermektedir (17,70). MBĠ‘ nin Türk toplumu için 

adaptasyon çalıĢması yapılmıĢtır (68).  
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ÇalıĢmamızda MBĠ formu olgulara verilmiĢ ve doldurmaları istenmiĢtir. Okur-

yazar olmayan bir olgu ve bazı yaĢlı olgular formu yakınlarının okuması ile 

doldurmuĢlardır. 

 

F. DEPRESYON DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ  

Beck Depresyon Skalası (BDS), Beck ve arkadaĢları tarafından 1961 yılında 

geliĢtirilmiĢtir. 21 sorudan meydana gelir. Her bir soru 4 değerlendirme maddesinden 

oluĢmuĢtur ve normal ile maksimal Ģiddet (0-3) arasında puanlanır (10). En yüksek puan 

63‘tür. Puanın yüksekliği depresyonun Ģiddetini gösterir (121). Beck Depresyon 

Skalası‘nın ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması yapılmıĢtır (53). 

10-16 puan= hafif düzeyde depresif belirtiler 

17-29 puan= orta düzeyde depresif belirtiler 

30-63 puan= Ģiddetli depresif belirtiler 

ÇalıĢmamızda BDS formu olgulara verilmiĢ ve doldurmaları istenmiĢtir. Okur-

yazar olmayan bir olgu ve bazı yaĢlı olgular formu yakınlarının okuması ile 

doldurmuĢlardır. 

 

G. KĠNEZYOFOBĠ DEĞERLENDĠRMESĠ  

Üst ekstremitesinde lenfödemi olan olgularda ―Tampa Skalası‖ (TS) 

kullanılmıĢtır. Kinezyofobi için kullanılan TS hareket korkusunu ölçen 17 maddelik bir 

sorgulama formudur. Her bir madde ―kuvvetle katılmıyorum‖ (skor=1)‘dan ―kuvvetle 

katılıyorum‖ (skor=4)‘a kadar değiĢen 4 puanlık Likert tip skala ile skorlanır. Madde 4, 

8, 12 ve 16‘daki skorlar tam tersi yorumlanır. Toplam skor 17-68 puan arasında değiĢir 

(39,106).  Skalanın Türkçe adaptasyon çalıĢması mevcut değildir; fakat bu çalıĢmada 

kullanabilmek amacıyla skala, MAPI araĢtırma enstitüsü tarafından belirlenmiĢ 

―linguistik validasyon‖ aĢamalarına uygun olarak 5 kiĢilik bir çeviri ekibi tarafından 

Türkçe‘ye çevrilmiĢtir (AÖ, ED, AÇ, AZ, AN).  

ÇalıĢmamızda TS formu olgulara verilmiĢ ve doldurmaları istenmiĢtir. Okur-

yazar olmayan bir olgu ve bazı yaĢlı olgular formu yakınlarının okuması ile 

doldurmuĢlardır. 
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3.3. HASTALARA UYGULANAN TEDAVĠ  

KBF ve MRT tekniklerinin uygulanması ―Földi Schule‖ ve ―Thomas Wildey 

Institut‖ tarafından onaylanmıĢ, uygulama sertifikasına sahip  fizyoterapist (AyĢe 

Neriman Narin) tarafından yapılmıĢtır. 

 

3.3.1. HASTALARIN TEDAVĠYE ALINDIĞI YER  

AraĢtırmamızın KBF ve MRT grubunda yer alan olgular Ġstanbul Üniversitesi 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Rehabilitasyon Ünitesinde tedaviye 

alınmıĢlardır. 

 

3.3.2. TEDAVĠ SÜRESĠ VE YOĞUNLUĞU  

ÇalıĢmamızda planlanan KBF ve MRT gruplarına katılan olgular 4 hafta süre ile 

her gün, 45- 60 dakikalık tedavi seansına alınmıĢlardır. Tedavi programına baĢlamadan, 

tedavi programının bitiminde ve sonraki birinci ve üçüncü ayda değerlendirmeler 

tekrarlanmıĢtır. 

 

3.3.3. TEDAVĠ  

KBF grubuna alınan hastaların tedavi planı etkilenmiĢ ekstremitelerine göre 

aĢağıdaki gibi ĢekillendirilmiĢtir: 

Üst ekstremite:  

- MLD (ġekil 3-1):Boyun drenajı; karın drenajı; sağlam taraftaki aksillar lenf nodları ile 

gövde kısmının drenajı (anterior – posterior); hasta taraftaki inguinal lenf nodları ile alt 

gövde kısmının drenajı (anterior – posterior); anastamozların (su yolları)  üzerinden 

geçilmesi; ekstremite tedavisi  

- Cilt bakımı,  

- Bandaj ve egzersiz ( EHA, Pompalama ),  

- Kompresyon giysisi/ kol çorabı (ġekil 3-2) 
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ġekil 3-1: Unilateral sekonder kol lenfödeminin supin ve pron pozisyonda tedavisi (104) 

  

ġekil 3-2: Kompresyon kolluk ve eldivenlerinin uygun uzunluk ve stilleri (4) 

 

Alt Ekstremite:  

MLD (ġekil 3-3): Boyun drenajı; karın drenajı; hasta taraftaki aksillar lenf nodları ile 

üst gövde kısmının drenajı (anterior – posterior); sağlam taraftaki inguinal lenf nodları 

ile alt gövde kısmının drenajı (anterior – posterior); anastamozların (su yolları) 

üzerinden geçilmesi; ekstremite tedavisi  

- Cilt bakımı,  

- Bandaj ve egzersiz ( EHA, Pompalama ),  

- Kompresyon giysisi/ çorabı (ġekil 3-4) 
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     A       B 

ġekil 3-3: (A) Unilateral ve (B) bilateral sekonder bacak lenfödeminin supin ve pron 

pozisyonda tedavisi (104) 

 

 

ġekil 3-4: Bacaklar için kompresyon çoraplarının uzunluk ve stilleri (4) 
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MRT, Matriks Ritim cihazı ile uygulanmaktadır. MRT tedavi protokolü Dr. 

RANDOLL (2009) ile görüĢülerek oluĢturulmuĢtur. Ek olarak bu gruptaki olgular 

kompresyon için lenfödem bandajları ve giysileri ile desteklenmemiĢlerdir. 

 Matriks Ritm Terapi Tekniği grubuna alınan hastaların tedavi planı etkilenmiĢ 

ekstremitelerine göre aĢağıdaki gibi ĢekillendirilmiĢtir (Resim 3-1): 

Üst Ekstremite:  

 Servikal ve Torakal bölge (posterior) 

 Pektoral bölge (anterior - posterior) 

 EtkilenmiĢ kol (tümüyle) elevasyonda uygulanmıĢtır. 

Alt Ekstremite: 

 Torakal ve lumbal bölge (posterior) 

 Abdominal bölge  

 EtkilenmiĢ bacak (tümüyle) elevasyonda uygulanmıĢtır. 

 

Egzersiz : Üst ve alt ekstremitelerin EHA, pompalama egzersizleri gösterilmiĢ ve gün 

içinde düzenli yapmaları istenmiĢtir.  

 

 

Resim 3-1. MRT’nin vücut üzerinde uygulaması 
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3.4. ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZ 

ÇalıĢmanın veri analizinde ―SPSS (Statistical Package for Social Sciences) (SPSS 

18.0, SPSS, Chicago, IL)‖ istatistik programı kullanılmıĢ, p  0,05 (iki yönlü) olan 

değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir. ÇalıĢmanın biyoistatistiksel 

çözümlemesinde, ele alınan ölçütler ortalama, standart sapma ve yüzde değerleri ile 

tanımlanmıĢtır. 

Gruplar arası frekans ve yüzdelerin kıyaslanmasında Fisher kesin ki-kare 

olasılık testi kullanılmıĢtır. 

Normal dağılıma sahip değiĢken ortalamalarının karĢılaĢtırılması için,  

-   iki farklı grup (Örnek; hasta-kontrol) kıyaslamasında t testi,  

Bağımlı örneklemlerde 

-   iki kesitli (Örnek; önce-sonra) deney düzeni için eĢli t testi ile ,  

  - Üç ve daha çok kesit içeren deney kurgularında “Tekrarlı ölçümlerde 

ANOVA” yöntemi kullanılarak gözlenen farkların anlamlılığı denetlenmiĢtir. Anlamlı 

fark bulunduğu durumlarda kesitler arasındaki farkların yorumlanması için ikili 

kıyaslamalarıda post-hoc “Bonferroni veya LSD (Least Significant Difference)” testi  

kullanılarak test edilmiĢtir. 

Gerekli olduğunda (denek sayısı ve homojenlik denetlemesine bağlı olarak) 

nonparametrik “Mann-Whitney U” ve “Wilcoxon testi” yöntemleri uygun deney 

kurgularında kullanılmıĢtır. 
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4. BULGULAR 

ÇalıĢmaya dahil edilen 30 hastanın 15‘i KBF grubunda, 15‘si ise MRT grubunda yer 

almıĢtır. MRT grubundaki 4 olgunun 3. ay değerlendirme ölçümleri: kolda erisipel 

geçirmesi, hastalık teĢhiĢi (Alzheimer, tüberküloz) ve Ģehir dıĢında bulunma nedenleri 

ile alınamamıĢtır. Bunun dıĢındaki olgular tüm seanslara katılarak çalıĢmayı 

tamamlamıĢlardır. Olguların demografik özelliklerinin  ve klinik durumlarının 

karĢılaĢtırılması Tablo 4-1, Tablo 4-2, Tablo 4-3,Tablo 4-4 ve Tablo 4-5‘te 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 4-1: Grupların cinsiyet, lenfödem tipi, sınıflaması ve hipertansiyon varlığı 

bakımından “Fisher” kesin ki-kare testi ile karĢılaĢtırılması 

 
MRT 

n=15 

KBF 

n=15 
Toplam p 

Cinsiyet 

Kadın 15 (%100) 13 (%86,7) 28 0,48 

 Erkek - 2 (%13,3) 2 

Lenfödem 

Tipi 

Primer 1 (%6,7) 4 (%26,7) 5 0,33 

 Sekonder 14 (%93,3) 11 (%73,3) 25 

Lenfödem 

Sınıflaması* 

Evre 1 - - - 

0,22 

 

Evre 2 13 (% 86,7) 9 (%60) 22 

Evre 3 2 (%13,3) 6 (%40) 8 

Evre 4 - - - 

Hipertansiyon 

Varlığı 

Var 7 (%46,7) 8 (%53,3) 15 1,00 

 Yok 8 (% 53,3) 7 (% 46,7) 15 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi  

* (37) 

 

 



 46 

Tablo 4-2: Olguların, Medeni Durum, Meslek, Eğitim Seviyesi, Sigara, Alkol ve Spor 

AlıĢkanlıkları   

 MRT KBF 

Medeni  

Durum 

Evli 8  (% 53.3) 12  (% 80 ) 

Bekar 2  (% 13.3) - 

BoĢanmıĢ 1  (% 6.7) - 

Dul 4  (% 26.4) 3  (% 20) 

Meslek 

Ev Hanımı 9 (% 60) 11 (% 73.3) 

Emekli  4 (% 26.7) 2 (% 13.3) 

ÇalıĢan  2 (% 13.3) 2 (% 13.3) 

Eğitim Seviyesi 

Okur-yazardeğil 1(% 6.7) - 

Ortaöğretim 9 (% 60) 12 (% 80) 

Lise - 1 (% 6.7) 

Önlisans-lisans 5 (% 33.3) 2 (%13.3) 

Sigara 

Evet 2 (% 13.3) 1 (% 6.7) 

 Hayır 9 (% 60) 12 (% 80) 

Önceden 4 (% 26.7) 2 (% 13.3) 

Alkol 

Evet  1 (% 6.7) - 

Hayır 12 (% 80) 15 (% 100) 

Önceden 2 (% 13.3) - 

Spor 
Evet 1 (% 6.7) 1 (% 6.7) 

Hayır 14 (% 93.3) 14 (% 93.3) 

Bası Giysisi 

Kullanımı 

Kullanıyor 2 (%13.3) 2 (%13.3) 

Kullanmıyor 8 (%53.3) 9 (%60) 

Önceden kullanmıĢ 5 (%33.3) 4 (%26.7) 

ÇalıĢmamıza katılan tüm olguların sağ dominant olduğu belirlenmiĢtir. 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi 
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 Tablo 4-3: Grupların geçirdikleri operasyonlar, sahip oldukları insizyon yerinin niteliği 

ve etkilenen ekstremitelere göre dağılımları  
O

p
er

a
sy

o
n

la
r 

 
MRT 

n=15 

KBF 

n=15 
Toplam 

RM 8 (% 53,3) 6 (% 40) 14 

RM+ KMC 2 (% 13,3) - 2 

KMC 3 (% 20) 2 (% 13,3) 5 

Jinekolojik Kanser - 2 (% 13,3) 2 

Diğer (Hodgkin Lenfoma) - 1 (% 6,7) 1 

Ġn
si

zy
o
n

 y
er

i 

Yatay 9 (%69,2) 3 (%37,5) 12 

Diagonal 2 (%15,4) 4 (%50) 6 

Küçük 2 (%15,4) 1 (%12,5) 3 

E
tk

il
en

en
 e

k
st

re
m

it
e 

Sağ üst ekstremite 8 (%53,3) - 8 

Sol üst ekstremite 6 (%40) 8 (%53,3) 14 

Sağ alt ektremite - 4 (%26,7) 4 

Sol alt ekstremite 1 (%6,7) 3 (%20) 4 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; RM:Radikal Mastektomi; KMC: 

Koruyucu Meme Cerrahisi  

Not:  Lenfödeme sebep olan cerrahi iĢlemler, insizyon yeri çeĢitlilikleri ve lenfödemden etkilenen 

ekstremite dağılımlarının verilerine,   hasta sayıların küçüklüğünden dolayı istatistiksel iĢlem 

yapılamamıĢtır. 
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Tablo 4-4: Grupların yaĢ ve klinik özellikleri bakımından “Independent Samples t-test” ile 

karĢılaĢtırılması 

 

MRT  

Ortalama ± SS 

min-maks 

KBF 

Ortalama ± SS 

min-maks 

t p 

YaĢ 
53,8 ±12,95 

28 - 72 

57,4 ±11,38 

37 - 72 
- 0,81 0,43 

Beden Kitle Ġndeksi 
30,01 ±6,98 

21,48 - 43,11 

29,92 ±5,68 

22,27 - 41,26 
0,04 0,97 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; SS: Standart Sapma 

 

Tablo 4-5: Grupların lenfödem geçmiĢi, operasyon ile lenfödem geliĢimi arasındaki süre, 

gördükleri kemoterapi ve radyoterapi değerlerinin “Mann Whitney U testi” ile 

karĢılaĢtırılması 

 

MRT 

Ortalama ± SS 

min-maks 

KBF 

Ortalama ± SS 

min-maks 

p 

Lenfödem GeçmiĢi (hafta) 
44,67 ±40,97 

4 - 120 

127,40 ±155,13 

3 - 540 
0,18 

Operasyon/ lenfödem süre 

       (Kaç Hafta sonra) 

30,43 ±27,98 

1 - 84 

36 ±46,50 

1 - 156 
0,98 

Kemoterapi 

(seans) 

8,14 ±3,03 

6 - 15 

6,40 ±2,67 

3 - 12 
0,12 

Radyoterapi 

(seans) 

35,69 ±19,91 

21 - 90 

25,33 ±15,21 

6 - 60 
0,17 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; SS: Standart Sapma 

 

Deneklere erisipel Ģikayeti sorulduğunda, MRT grubundaki olgulardan 6 kiĢi (%40) 

ve  KBF grubundaki olgulardan 4 kiĢi (%26.7) lenfödemli ekstremitelerinde en az 1 kez 

erisipel Ģikayeti geçirdiklerini belirtmiĢlerdir. 

Olguların çevre ölçüm ortalama değerleri ve hesaplanan volümetrik ortalama 

değerleri Tablo 4-6, Tablo 4-7, Tablo 4-8 ve Tablo 4-9‘da verilmiĢtir. 
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Tablo 4-6: MRT grubunda lenfödemli ekstremitenin ön koldan/ baldırdan (5 nokta) alınan 

çevre ölçümleri ortalama değerleri  

MRT 

TÖ (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

TS (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

I.  ay (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

III. ay (n=11) 

Ort  SS 

min-maks 

MKP/MTP (cm) 

Etkilenmeyen 

19,19  ± 1,30 

17,30 - 21,50 

 

19,07±1,35 

17,10 - 21,50 

 

18,91±1,21 

17,10 - 21,30 

 

18,86±1,33 

17,00-21,40 

 

Etkilenen 
20,33 ±1,63 

18,00 - 23,60 

19,87±1,61 

17,90 - 24,00 

20,09±1,60 

17,80 - 24,20 

19,43±1,30 

17,50-22,50 

El/Ayak Bileği (cm) 

Etkilenmeyen 

16,97±1,75 

14,20 - 21,00 

 

16,83±1,85 

14,00 - 22,00 

 

16,82±1,74 

14,20 - 21,40 

 

16,54±1,92 

14,00-21,00 

 

Etkilenen 
19,75±2,50 

16,80 - 27,40 

19,51±2,86 

16,80 - 28,80 

19,67±2,64 

17,30 - 27,40 

19,40±2,37 

17,60-26,00 

10 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

22,81±3,18 

17,80 - 28,50 

 

22,77±3,01 

17,90 - 27,60 

 

22,61±3,13 

18,00 - 28,50 

 

21,56±2,48 

18,40-25,40 

 

Etkilenen 
29,21±2,22 

24,90 - 33,50 

28,63±2,04 

25,40 - 32,40 

29,02±2,54 

25,50 - 36,00 

28,33±2,07 

25,90-32,80 

15 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

25,95±3,60 

19,80 - 32,50 

 

25,77±3,27 

20,30 - 31,90 

 

25,88±3,50 

20,30 - 33,70 

 

24,65±2,53 

20,70-28,20 

 

Etkilenen 
32,15±2,45 

28,00 -37,00 

31,54±2,28 

28,50 - 36,10 

31,68±2,82 

27,90 - 40,00 

31,18±2,15 

28,00-35,40 

20 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

26,99±3,97 

21,50 - 34,00 

 

26,60±3,64 

21,90 - 33,50 

 

26,73±3,81 

21,50 - 34,30 

 

25,60±3,03 

21,80-32,50 

 

Etkilenen 
32,32±3,23 

27,80 -38,00 

31,90±2,98 

27,90 - 37,10 

32,28±3,46 

27,50 - 41,20 

31,76±2,77 

27,20-37,50 

Volüm Alt Silindir (ml) 

Etkilenmeyen 

794,73±209,48 

542,19-1203,16 

 

774,78±199,33 

524,42-1243,76 

 

779,63±200,36 

523,59-1177,47 

 

726,55±176,34 

518,28-1156,98 

 

Etkilenen 
1111,18±224,29 

807,92-1573,29 

1083,09±220,67 

870,32-1578,73 

1107,60±247,13 

842,88-1722,10 

1070,44±191,90 

811,21-1441,61 

MRT: Matriks Ritim Terapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi Sonrası; Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma; 

MKP: Metakarpofalangeal Eklem; MTP: Metatarsofalangeal Eklem 
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Tablo 4-7: MRT grubunda lenfödemli ekstremitenin üst koldan/uyluktan (4 nokta) alınan 

çevre ölçümleri ortalama değerleri  

MRT 

TÖ (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

TS (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

I.  ay (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

III. ay (n=11) 

Ort  SS 

min-maks 

Diz/Dirsek (cm) 

Etkilenmeyen 

27,58±4,68 

22,80 -38,30 

 

27,08±4,23 

22,20 - 37,10 

 

27,23±4,46 

22,30 - 37,70 

 

26,05±4,02 

22,00-36,80 

 

Etkilenen 
32,07±3,27 

28,00 - 37,50 

31,73±3,17 

28,00 - 37,70 

31,86±3,59 

27,50- 39,80 

31,05±2,91 

27,00-36,60 

10 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

30,75±5,60 

23,50 - 43,00 

 

30,41±5,30 

23,80 - 42,70 

 

30,41±5,48 

23,50 - 42,50 

 

29,45±4,89 

24,90-41,80 

 

Etkilenen 
35,31±4,41 

30,00 - 43,00 

34,63±4,34 

29,30 - 42,70 

34,60±4,48 

29,30 - 42,00 

33,92±4,03 

29,00-42,20 

15 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

33,01±6,16 

25,00 - 47,40 

 

32,90±6,11 

25,00 - 47,50 

 

32,62±6,15 

24,70 - 47,50 

 

31,71±5,97 

26,20-46,20 

 

Etkilenen 
35,92±5,39 

29,10 - 47,50 

35,38±5,02 

28,70 - 45,60 

35,11±4,97 

28,70-45,00 

34,32±4,99 

29,30-46,30 

20 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

34,65±6,88 

27,30 - 53,50 

 

34,84±6,55 

27,00 - 52,00 

 

34,39±6,32 

27,50-51,00 

 

33,31±6,79 

26,50-50,30 

 

Etkilenen 
36,68±6,37 

28,80 - 53,80 

36,32±5,76 

29,00- 50,50 

35,86±5,99 

28,40-50,00 

34,86±6,03 

28,00-±50.60 

Volüm Üst Silindir (ml) 

Etkilenmeyen 
1596,20±619,43 

1001,89-3385,45 

1575,99±569,05 

1005,12-3189,81 

1560,20±572,14 

1010,13-3155,51 

1451,58±578,97 

1034,56-3044,25 

Etkilenen 
1917,57±538,04 

1348,47-3353,60 

1873,83±480,91 

1353,76-3118,57 

1859,94±524,16 

1334,72-3068,60 

1759,27±484,88 

1303,84-3053,01 

MRT: Matriks Ritim Terapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi Sonrası; Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma 
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Tablo 4-8: KBF grubunda lenfödemli ekstremitenin ön koldan/ baldırdan (5 nokta) alınan 

çevre ölçümleri ortalama değerleri 

KBF 

TÖ (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

TS (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

I.  ay (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

III. ay (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

MKP/MTP (cm) 

Etkilenmeyen 

21,25±2,10 

18,80 - 24,70 

 

21,08±1,98 

18,70-24,20 

 

21,12  ±  2,09 

18,50-24,60 

 

20,73±  2,06 

18,40-24,40 

 

Etkilenen 
22,65±2,67 

18,90 - 27,00 

21,24±2,28 

18,30-25,00 

21,25±2,40 

17,90-25,00 

21,33±  2,53 

18,00 - 25,40 

El/Ayak Bileği (cm) 

Etkilenmeyen 

20,94±5,66 

15,20 - 33,70 

 

20,34±4,75 

15,20-29,00 

 

20,22±4,46 

15,30-27,30 

 

20,17±  5,00 

15,00-31,00 

 

Etkilenen 
24,51±5,82 

17,80 - 35,30 

21,79±5,02 

16,00-31,60 

22,21±4,91 

16,00-31,00 

21,77±  5,32 

15,40 - 31,50 

10 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

26,99±6,46 

21,00 - 42,00 

 

25,57±4,77 

20,00-39,70 

 

25,55±4,46 

20,10-38,00 

 

25,80±  4,93 

19,70-37,00 

 

Etkilenen 
32,97±7,29 

23,50 - 47,00 

28,61±5,22 

22,90-41,00 

29,10±5,46 

22,90-40,50 

29,70±  5,96 

22,60-43,00 

15 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

30,49±6,94 

22,50 - 45,70 

 

29,17±5,56 

22,60 - 45,00 

 

29,41±5,46 

22,60-44,00 

 

29,55±  5,92 

21,80-43,00 

 

Etkilenen 
36,21±7,11 

27,90 - 48,80 

31,77±5,26 

26,30 - 43,80 

32,61±5,90 

26,30-45,50 

33,32±  5,96 

26,60-44,70 

20 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

32,67±8,03 

22,80 - 49,00 

 

31,59±6,98 

22,80-47,50 

 

31,66±6,79 

23,00-47,00 

 

31,87±  7,46 

22,50-47,00 

 

Etkilenen 
37,69±7,23 

29,50 - 50,30 

33,97±6,48 

26,20 - 46,50 

34,53±6,58 

27,40-49,00 

35,02±  6,41 

27,70-46,00 

Volüm Alt Silindir (ml) 

Etkilenmeyen 
1230,81±647,93 

582,51-2718,89 

1140,65±517,70 

582,51-2325,16 

1134,52±483,53 

591,82-2249,15 

1153,18±554,88 

567,28-2265,37 

Etkilenen 
1625,72±681,66 

933,25-2853,92 

1305,02±532,70 

722,74-2457,65 

1349,09±543,29 

776,58-2590,76 

1357,07±552,01 

770,89-2390,13 

KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi Sonrası; Ort: Ortalama; SS: 

Standart Sapma; MKP: Metakarpofalangeal Eklem; MTP: Metatarsofalangeal Eklem 
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Tablo 4-9: KBF grubunda lenfödemli ekstremitenin üst koldan/uyluktan (4 nokta) alınan 

çevre ölçümleri ortalama değerleri 

KBF 

TÖ (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

TS (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

I.  ay (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

III. ay (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

Diz/Dirsek (cm) 

Etkilenmeyen 

33,45±7,69 

22,00 - 48,50 

 

33,32±8,34 

22,30-49,00 

 

33,29±8,29 

22,50-49,00 

 

33,26±  8,78 

21,80-51,50 

 

Etkilenen 
38,08±7,44 

30,00 - 53,50 

35,61±7,64 

26,50 - 48,80 

35,17±7,04 

26,50-47,00 

35,21±  7,23 

26,30-49,10 

10 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

38,83±9,47 

26,70 - 54,90 

 

37,63±9,10 

25,50-52,40 

 

38,05±9,56 

26,00-53,50 

 

37,51±  9,34 

25,40-52,00 

 

Etkilenen 
42,88±8,18 

31,70 - 56,00 

40,72±8,04 

29,90-53,00 

40,65±8,48 

29,70-53,00 

40,60 ±  8,43 

28,60-52,20 

15 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

42,11±10,10 

28,50 - 58,50 

 

41,29±9,89 

28,00-54,70 

 

41,89±10,51 

28,00-57,00 

 

40,77±  9,93 

27,80-54,50 

 

Etkilenen 
45,28±9,67 

31,20 - 62,00 

43,48±8,96 

30,70-56,50 

43,41±9,39 

30,90-58,00 

43,09±  9,78 

29,40-56,00 

20 cm üstü (cm) 

Etkilenmeyen 

44,73±10,85 

29,30 - 62,50 

 

44,15±10,72 

28,80-58,50 

 

44,39±10,98 

28,70-59,00 

 

44,07±  10,77 

29,40-58,50 

 

Etkilenen 
47,45±10,60 

31,30 - 65,50 

45,85±10,13 

30,70-61,30 

45,77±10,54 

30,80-61,00 

45,33±  10,72 

29,80-60,50 

Volüm Üst Silindir (ml) 

Etkilenmeyen 
2576,28±1167,53 

1054,72-4930,87 

2536,09±1165,42 

1045,10-4554,51 

2553,13±1192,39 

1048,67-4656,58 

2533,72±1205,77 

1051,23-4529,86 

Etkilenen 
3035,27±1161,77 

1496,12-5211,92 

2767,41±1106,88 

1336,18-4655,20 

2736,15±1116,18 

1309,50-4669,32 

2710,85±1117,58 

1254,50-4624,60 

KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi Sonrası; Ort: Ortalama; SS: 

Standart Sapma 
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Olguların volüm fark değerlerinin ortalamalarının gruplar arası karĢılaĢtırılması 

Tablo 4-10‘da verilmiĢtir. 

Tablo 4-10: Ġki grup arasında volüm fark değeri ortalamalarının “Mann Whitney U 

test” ile karĢılaĢtırılması  

Fark (ml) 
MRT  

Ort  SS 

min-maks 

KBF  

Ort  SS 

min-maks 

p 

T
Ö

 

Alt silindir 
345,21±150,90 

148,29-643,95 

394,91±317,54 

37,71-1106,79 
0,79 

Üst silindir 
311,34±244,75 

-31,85-792,94 

458,98±477,43 

28,73-1875,88 
0,72 

T
S

 

Alt silindir 
341,57±148,35 

176,81-675,32 

164,37±130,99 

8,54-435,61 
0,01 

Üst silindir 
304,81±246,66 

-71,24-832,57 

231,32±195,56 

33,85-737,26 
0,19 

1
. 

A
y

 

Alt silindir 
340,55±125,09 

174,15-514,89 

214,56±259,23 

-92,68-919,33 
0,05 

Üst silindir 
279,13±223,20 

-86,91-588,01 

183,02±321,12 

-262,42-951,71 
0,12 

3
. 

A
y

 

Alt silindir 
343,89±118,89 

174,64-494,08 

203,89±182,11 

-25,40-532,83 
0,03 

Üst silindir 
307,69±187,10 

8,76-632,77 

177,13±309,20 

-205,41-979,44 
0,07 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi 

Sonrası  
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Olguların lenfödemli ekstremitedeki volüm değerleri ortalamalarının değerlendirme 

sırasına göre gruplar arası karĢılaĢtırılması ġekil 4-1‘de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4-1: Lenfödemli ekstremitenin TÖ , TS , 1. ve 3. ay volüm değeri ortalamalarının 

gruplar arası karĢılaĢtırılması 
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 Olguların lenfödemli ekstremitelerindeki volüm değiĢikliklerinin yüzde 

değerleri ile gösterilmesi Tablo 4-11‘dedir. Negatif yüzde değerleri lenfödemin arttığını 

göstermektedir.  

Tablo 4-11: Grupların lenfödemli ekstremitelerindeki alt ve üst silindir volüm 

değiĢikliklerininin yüzde olarak gösterilmesi 

 N % 

MRT 

Alt  

Silindir 

TÖ-TS 15,00 2,36      ↓ 

TÖ-1.ay 15,00 0,28      ↓ 

TÖ-3.ay 11,00 0,47      ↓ 

TS-1.ay 15,00 -2,27        ↑ 

TS-3.ay 11,00 -0,48        ↑ 

1.ay-3.ay 11,00 -0,63        ↑ 

 

Üst 

 Silindir 

TÖ-TS 15,00 1,73    ↓ 

TÖ-1.ay 15,00 2,93    ↓ 

TÖ-3.ay 11,00 4,12    ↓ 

TS-1.ay 15,00 1,07    ↓ 

TS-3.ay 11,00 3,48    ↓ 

1.ay-3.ay 11,00 0,49   ↓ 

 

KBF 

Alt  

Silindir 

TÖ-TS 15,00 18,83   ↓ 

TÖ-1.ay 15,00 15,52   ↓ 

TÖ-3.ay 15,00 15,73   ↓ 

TS-1.ay 15,00 -4,21      ↑ 

TS-3.ay 15,00 -4,35      ↑ 

1.ay-3.ay 15,00 -0,76       ↑ 

 

Üst 

 Silindir 

TÖ-TS 15,00 9,31    ↓ 

TÖ-1.ay 15,00 10,50   ↓ 

TÖ-3.ay 15,00 11,51   ↓ 

TS-1.ay 15,00 1,38    ↓ 

TS-3.ay 15,00 2,48    ↓  

1.ay-3.ay 15,00 1,00    ↓ 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi 

Sonrası; ↓: Azalma; ↑: Artma 
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Olguların sağlam ekstremite ile lenfödemli ekstremiteleri alt silindir volüm 

ortalama değerlerinin karĢılaĢtırılması ġekil 4-2‘de, sağlam ekstremite ile lenfödemli 

ekstremiteleri üst silindir volüm ortalama değerlerinin karĢılaĢtırılması ġekil 4-3‘te grup 

içi ve gruplar arası karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. 

 

ġekil 4-2: Sağlam ekstremite ile etkilenen ekstremite alt silindir volüm değeri 

ortalamalarının grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 

 

 

ġekil 4-3: Sağlam ekstremite ile etkilenen ekstremite üst silindir volüm değeri 

ortalamalarının grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 
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Olguların alt ve üst silindirde TÖ-TS, TÖ-1.ay, TÖ-3.ay, TS-1.ay, TS-3.ay, 

1.ay-3.ay arası değerlendirmelerindeki volüm farklarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-12‘de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 4-12: Grupların alt ve üst silindir volüm farklarının grup içi TÖ-TS, TÖ-1.ay, TÖ-

3.ay, TS-1.ay, TS-3.ay, 1.ay-3.ay “Repeated ANOVA” test ile karĢılaĢtırmaları  

 Alt Silindir p Üst Silindir p 

MRT 

T.Ö. 

T.S. 1,00 T.S. 1,00 

1.ay 1,00 1.ay 1,00 

3.ay 1,00 3.ay 1,00 

T.S. 

T.Ö. 1,00 T.Ö. 1,00 

1.ay 1,00 1.ay 1,00 

3.ay 1,00 3.ay 1,00 

1.ay 

T.Ö. 1,00 T.Ö. 1,00 

T.S. 1,00 T.S. 1,00 

3.ay 1,00 3.ay 1,00 

3.ay 

T.Ö. 1,00 T.Ö. 1,00 

T.S. 1,00 T.S. 1,00 

1.ay 1,00 1.ay 1,00 

      

KBF 

T.Ö. 

T.S. 0,01 T.S. 0,08 

1.ay 0,01 1.ay 0,06 

3.ay 0,01 3.ay 0,02 

T.S. 

T.Ö. 0,01 T.Ö. 0,08 

1.ay 1,00 1.ay 1,00 

3.ay 1,00 3.ay 1,00 

1.ay 

T.Ö. 0,01 T.Ö. 0,06 

T.S. 1,00 T.S. 1,00 

3.ay 1,00 3.ay 1,00 

3.ay 

T.Ö. 0,01 T.Ö. 0,02 

T.S. 1,00 T.S. 1,00 

1.ay 1,00 1.ay 1,00 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi 

Sonrası  

 

MRT grubundaki olguların KF-36 parametre ortalamaları ve grup içi TÖ-TS, 

TÖ-1.ay, TÖ-3.ay, TS-1.ay, TS-3.ay, 1.ay-3. aydaki değerlendirme skorlarının 

karĢılaĢtırılması Tablo 4-13 ve ġekil 4-4‘te; KBF grubundaki olguların KF-36 

parametre ortalamaları ve grup içi TÖ-TS, TÖ-1.ay, TÖ-3.ay, TS-1.ay, TS-3.ay, 1.ay-

3.aydaki değerlendirme skorlarının karĢılaĢtırılması Tablo 4-14 ve ġekil 4-5‘te 

gösterilmiĢtir. 

 



 

Tablo 4-13: MRT grubunda  KF-36 skorlarının grup içi TÖ-TS, TÖ-1.ay, TÖ-3.ay, TS-1.ay, TS-3.ay, 1.ay-3.ay “Wilcoxon test” ile karĢılaĢtırması                                                                    

MRT TÖ (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

TS (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

1. ay (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

3. ay (n=11) 

Ort  SS 

min-maks 

p 

TÖ-TS 

 

p 

TÖ-1.ay 

 

p 

TS -1.ay 

 

p 

TS -3.ay 

 

p 

1.ay-3.ay 

 

p 

TÖ -3.ay 

Fiziksel 

Fonksiyon 

63,67 ±  20,57 

25,0 - 95,0 

62,67  ±  24,27 

10,0 - 95,0 

72,00  ±  18,59 

35,00 - 95,00 

82,27  ±  12,321 

65,00 - 95,00 
0,95 0,11 0,02 0,04 0,17 0,09 

Fiziksel 

Rol 

41,67  ±  36,19 

0,0 -100,0 

25,00  ±  34,07 

0,0 -100,0 

60,00  ±  38,73 

0,00 - 100,00 

63, 64  ±  25,89 

25,00 - 100,00 
0,12 0,08 0,01 0,03 0,61 0,08 

Ağrı 59,67  ±  31,11 

0,0 -100,0 

66,33   ±  28,44 

22,0 - 100,0 

57,93  ±  28,01 

0,0 - 100,00 

85,00  ±  28,06 

22,00 - 100,00 
0,61 0,71 0,15 0,26 0,01 0,04 

Genel 

Sağlık 

52,87  ±  23,98 

5,0 - 92,0 

56,53  ±  18,04 

15,0 - 77,0 

59,80  ±  18,14 

15,00 - 90,00 

65,73±  14,18 

40,00 - 85,00 
0,61 0,33 0,40 0,48 0,48 0,20 

Enerji 62,67  ±  21,20 

0,0 - 90,0 

64,00 ±  24,65 

25,0 - 100,0 

66,00  ±  12,71 

35,00 - 90,00 

65,45  ±  15,88 

25,00 - 80,00 
0,93 0,51 0,94 0,95 0,88 0,77 

Sosyal 

Fonksiyon 

66,67  ±  21,48 

37,5 -100,0 

70,00  ±  29,81 

25,0 - 100,0 

75,00  ±  22,16 

37,50 -100,00 

68,18  ±  26,44 

37,50 - 100,00 
0,53 0,26 0,53 0,86 0,21 0,47 

Emosyonel Rol 

Güçlüğü 

46,64  ±  41,41 

0,0 -100,0 

51,11  ±  37,52 

0,0 -100,0 

71,11  ±  33,02 

0,0 - 100,0 

75,75  ±  33,65 

33,30 -100,00 
0,61 0,03 0,08 0,33 0,67 0,07 

Mental 

Sağlık 

61,60  ±  19,82 

4,0 - 84,0 

74,13  ±  19,76 

24,0 - 100,0 

64,00  ±  17,30 

28,00 - 96,00 

64, 73  ±  19,66 

36,00 - 88,00 
0,02 0,71 0,07 0,51 0,82 0,53 

MRT: Matriks Ritim Terapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi Sonrası; Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma      



 

 

ġekil 4-4: MRT grubunun  T.Ö., T.S., 1.ay ve 3. ay KF-36 ortalama değerleri   

 

 

 

ġekil 4-5: KBF grubunun  T.Ö., T.S., 1.ay ve 3. ay KF-36 ortalama değerleri   

 

 

 

 



 

Tablo 4-14:KBF grubunda  KF-36 parametrelerinin grup içi TÖ-TS, TÖ-1.ay, TÖ-3.ay, TS-1.ay, TS-3.ay, 1.ay-3.ay “Wilcoxon test” ile 

karĢılaĢtırması  

KBF 

TÖ (n=15) 

Ort  SS 

min-max 

TS (n=15) 

Ort  SS 

min-max 

I. AY (n=15) 

Ort  SS 

min-max 

III. Ay (n=15) 

Ort  SS 

min-max 

p 

TÖ-TS 

 

p 

TÖ-1.ay 

 

p 

TS -1.ay 

 

p 

TS -3.ay 

 

p 

1.ay-3.ay 

 

p 

TÖ -3.ay 

Fiziksel 

Fonksiyon 

67,33    ±  19,99 

35,0 - 95,0 

66,33  ±  17,37 

30,0 - 95,0 

74,33  ±  20,86 

30,00 - 95,00 

75,33  ±  14,94 

40,00 - 95,00 
0,73 0,20 0,06 0,08 0,86 0,17 

Fiziksel 

Rol 

38,33   ±  35,19 

0,0 -100,0 

50  ±  37,80 

0,0 -100,0 

55,00  ±  43,51 

0,0 - 100,0 

61, 67  ±  31,15 

0,0 - 100,0 
0,25 0,19 0,46 0,26 0,50 0,06 

Ağrı 55,07 ±  29,03 

0,0 -100,0 

74,80±24,23 

32,0 - 100,0 

80,93  ±  25,73 

22,00 - 100,00 

83,73  ±  15,91 

51,00 - 100,00 
0,01 0,01 0,45 0,14 0,93 0,01 

Genel 

Sağlık 

58,71  ±  14,68 

40,0 - 90,0 

67,27  ±  9,18 

55,0 - 85,0 

63,13  ±  15,33 

35,00 - 90,00 

66,27  ±  13,62 

47,00 - 85,00 
0,04 0,33 0,38 0,75 0,71 0,08 

Enerji 60.00  ± 21,46 

15,0 - 90,0 

60  ±  20,35 

25,0 -100,0 

59, 67  ±  18,27 

15,00 -90,00 

63, 67  ±  15,41 

40,00 - 100,00 
0,95 0,80 0,97 0,64 0,64 0,82 

Sosyal 

Fonksiyon 

60   ± 20,16 

37,5 - 100,0 

65,83  ±  22,89 

37,5 -100,0 

79,17  ±  16,81 

50,00 - 100,00 

67,50  ± 26,64 

25,00 - 100,00 
0,42 0,01 0,05 0,75 0,15 0,43 

Emosyonel Rol 

Güçlüğü 

51,12   ±  37,52 

0,0 -100,0 

64,45  ±  36,67 

0,0 -100,0 

80,01  ±  35,18 

0,0 - 100,0 

73,33  ±  28,74 

33,30 - 100,00 
0,37 0,02 0,23 0,61 0,27 0,14 

Mental 

Sağlık 

61,07  ±  17,79 

36,0 - 96,0 

69,07  ±  15,23 

44,0 -92,0 

67,73  ±  17,85 

44,00 - 96,00 

64,27  ±  16,52 

36,00 - 88,00 
0,13 0,33 1,00 0,50 0,71 0,51 

KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; TÖ: Tedavi Öncesi; TS: Tedavi Sonrası; Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma      



 

Olguların GYA,  MBĠ ile değerlendirilmiĢ hiçbirinde MBĠ‘ ye göre GYA‘da  

bağımlılık olmadığı saptanmıĢtır.  

Olguların TS skorları grup içi ve gruplar arası TS skorları TÖ, TS, 1. ay ve 3. ay 

ortalamaları ‗Wilcoxon test‘ ve ―Mann-Whitney U test‖i  ile karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05) ( ġekil 4-6). 

 

ġekil 4-6:Tampa skalası skor ortalamalarının grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 

 

Olguların ağrı Ģikayetleri sorgulanmıĢ hiçbiri lenfödemli ekstremiteleri ile ilgili ağrı 

Ģikayeti bildirmemiĢtir. 
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Olguların TÖ, TS ve 3. ay KF-36 alt parametre değerleri ―Mann-Whitney U 

test‖i ile karĢılaĢtırılmıĢ ve istatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmamıĢtır (p>0,05). Olguların gruplararası 1.ay KF-36 alt parametre değerlerinin 

karĢılaĢtırılması Tablo 4-15‘te gösterilmiĢtir. 

Tablo 4-15: KF-36 1. ay ortalama değerlerinin gruplar arası “Mann-Whitney U test” ile 

karĢılaĢtırması 

 

MRT (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

KBF (n=15) 

Ort  SS 

min-maks 

p 

1
. 

a
y
 

Fiziksel Fonksiyon 
72,00  ±  18,59 

35,00 - 95,00 

 

74,33  ±  20,86 

30,00 - 95,00 

 

0,52 

 

Fiziksel Rol 
60,00  ±  38,73 

0,00 - 100,00 

 

55,00  ±  43,51 

0,0 - 100,0 

 

0,83 

 

Ağrı 
57,93  ±  28,01 

0,0 - 100,00 

 

80,93  ±  25,73 

22,00 - 100,00 

 

0,02 

 

Genel Sağlık 
59,80  ±  18,14 

15,00 - 90,00 

 

63,13  ±  15,33 

35,00 - 90,00 

 

0,51 

 

Enerji 
66,00  ±  12,71 

35,00 - 90,00 

 

59, 67  ±  18,27 

15,00 -90,00 

 

0,36 

 

Sosyal Fonksiyon 
75,00  ±  22,16 

37,50 -100,00 

 

79,17  ±  16,81 

50,00 - 100,00 

 

0,61 

 

Emosyonel Rol Güçlüğü 
71,11  ±  33,02 

0,0 - 100,0 

 

80,01  ±  35,18 

0,0 - 100,0 

 

0,32 

 

Mental Sağlık 64,00  ±  17,30 

28,00 - 96,00 

67,73  ±  17,85 

44,00 - 96,00 
0,77 

MRT: Matriks Ritim Terapi; KBF: Kompleks BoĢaltıcı Fizyoterapi; Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma 
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Olguların grup içi ve gruplar arası BDS skorları TÖ, TS, 1. ay ve 3. ay 

ortalamaları ‗Wilcoxon test‘ ve ―Mann-Whitney U test‖i  ile karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05) (ġekil 4-7). 

 

 

ġekil 4-7: Beck depresyon anketi skor ortalamalarının grup içi ve gruplar arası 

karĢılaĢtırılması 
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5. TARTIġMA 

Lenfödem kronik ve genel anlamda devasız bir hastalık olduğundan; diğer 

kronik hastalıklar gibi yaĢam boyu bakım ve uygun psikososyal destekle birlikte dikkat 

gerektirmektedir. 

Lenfödemde KBF tekniği ile MRT‘nin etkinliğinin karĢılaĢtırılması amacıyla 

yaptığımız çalıĢmamızın sonucunda iki teknikte de TÖ-TS, TÖ-1.ay ve TÖ-3.ay 

değerler karĢılaĢtırıldığında artmıĢ lenfödem volümünde yüzde olarak azalma 

sağlanmıĢtır. Bu azalma KBF grubunda istatistiksel olarak anlamlıdır.  

KBF grubundaki olguların TÖ- 3. ay arası değerlendirmelerinde üst silindirde % 

11,51‘lik ve alt silindirde % 15,73‘lük bir azalma; MRT grubunda ise üst silindirde % 

4,12‘lik ve alt silindirde % 0,47‘lik bir azalma bulunmuĢtur.  

Literatür incelendiğinde KBF‘nin lenfödemi azaltmasını yüzde olarak gösteren 

çalıĢmalar mevcuttur. ÇalıĢmamızın sonuçlarına benzer ve farklı yüzdelerde azaltma 

baĢarısı gösteren çalıĢmalar bulunmaktadır (6,7,61,62,113).    

Tedavi gruplarında görülen volüm değiĢiklikleri istatistiksel açıdan 

değerlendirildiğinde, MRT grubundaki olguların lenfödem volümündeki değiĢiklikler 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). KBF grubundaki olguların 

lenfödem volüm değiĢiklikleri sadece  alt silindirde TÖ-TS, TÖ-1.ay, TÖ-3.ay (p=0,01) 

ve üst silindirdeki TÖ-3.ay (p=0,02) karĢılaĢtırmalarında istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0,05) bulunmuĢtur. MRT grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasına 

rağmen olguların lenfödem volümündeki değiĢikler klinik olarak  yarar  görülebildiğini 

göstermiĢtir. KBF‘ nin alt ve üst  silindirde lenfödemi azaltmasının istatistiksel olarak 

anlamlı  olması KBF‘ nin lenfödem tedavisinde bilimsel olarak kanıtlanabilir sonuçları 

olduğunu göstermektedir.   

Üst silindir volüm ortalamalarında MRT ve KBF gruplarında tedavi bitiminden 

1 ay ve 3 ay sonra alınan ölçümlerde azalma görülmüĢtür. Her iki grupta da meydana 

gelen bu azalma lenfödemin ekstremitede proksimalden baĢlayarak hareketlendiğini 

düĢündürmektedir. 

Alt silindir volüm ortalamalarında tedavi bitiminde her iki grupta da azalma 

görülmesine rağmen MRT grubunda 1 ay sonunda artıĢ meydana gelmiĢ ancak 3 ay 
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sonundaki ölçümde yeniden azalma Ģeklinde kendini göstermiĢtir. Buna karĢın KBF 

grubunda tedavi sonrasına göre 1 ay sonunda meydana gelen artıĢ 3 ay sonunda da 

devam etmiĢtir. Ancak son değerler baĢlangıç değerlerinin altında kalmıĢtır. KBF 

grubundaki bu artıĢ lenfödemin ekstremite distaline doğru yer değiĢtirmesinden veya 

tedavi bitiminde kompresyon bandajının yerini gün içinde kullanılan kompresyon 

giysileri/çoraplarının almasından kaynaklanmıĢ olabilir. MRT grubundaki bulgular 

kronik bir süreç olan lenfödem tedavisinde MRT‘nin uzun dönem uygulanırsa ve sık 

tekrarlanırsa lenfödemi azaltma yönünde  olumlu etkilerinin olabileceğini 

düĢündürmektedir.  

Kim S.J. ve ark.‘ları, çalıĢmamızın KBF grubuna benzer bulgular ortaya 

koymuĢlardır. Yaptıkları çalıĢmada TS lenfödem volümündeki azalma TS, 1 ay ve 6 Ay  

sonraki kontrollerde bir miktar artma ile devam etmiĢtir. Bu artıĢ, Faz 1‘den sonra 

bandaj kullanımının bırakılıp çorap kullanımına geçilmesine bağlanmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda tedavi sonrasında lenfödemin bir miktar geri dönüĢü ve TÖ ile 3.ay 

sonuçları karĢılaĢtırıldığında hala istatistiksel olarak anlamlı kalan lenfödem azalması 

kompresyon giysi/çoraplarının lenfödemin geri dönüĢüne engel olabilmesine; fakat 

bandaj kadar etkili olamamasına bağlanabilir (61).  

Badger ve ark.‘ının 83 olguyla yaptıkları çalıĢmada, bandaj+çorap grubu ile 

sadece çorap grubu karĢılaĢtırılmıĢ: iki grupta da lenfödem azalmıĢtır.  Bandaj+çorap 

grubunda lenfödem azalmasının, çorap grubuna göre daha fazla olduğu ve azalmadaki 

bu farkın uzun dönemde  de korunduğu gösterilmiĢtir (5).  

Her iki grup ara değerlendirmelerinde lenfödemde bir miktar geri dönüĢ görülse 

de, bu değerlerin azalma yönündeki olumlu etkisi korunmuĢ ve lenfödemin volüm 

ortalamaları baĢlangıç düzeyinin altında kalmıĢtır. Alt silindirde tedavi bitiminden sonra 

görülen artıĢ yönündeki eğilimler olguların ekstremite distallerini GYA‘da 

fonksiyonellik açısından daha çok kullanması sonucu ortaya çıkmıĢ olabilir. 

Grupların karĢılaĢtırma sonuçlarına göre etkilenmiĢ ekstremite ile sağlıklı 

ekstremite arasındaki lenfödem volüm farklarının gruplar arası karĢılaĢtırmasında 

baĢlangıçta volüm farkları açısından benzerlik gösteren MRT ve KBF grubunun TS, 

1.ay ve 3.ay alt silindir sonuçlarında KBF lehine anlamlı sonuçlar (p<0,05) 

bulunmuĢtur. Sonuçların KBF lehine olmasının nedenlerinin, KBF‘de MLD+cilt 

bakımı+egzersizden sonra hastanın günde 23 saat olmak üzere non-elastik bandajlarla 
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desteklenmesi, Faz 1 tedavisi sonrasında koruyucu fazda  ekstremitenin kompresyon 

giysi/çoraplarıyla desteklenmesi buna karĢılık MRT tedavisinin günde sadece bir saat 

uygulandıktan sonra gün içinde bandaj kullanımının olmaması ve ekstremitenin uzun 

dönemde kompresyon giysi/çoraplarıyla desteklenmemesi olduğu düĢünülmüĢtür.  

Benzer Ģekilde Ochalek ve ark.‘nın (80) mastektomi geçiren hastalarda yaptığı 

çalıĢmada MLD+kompresyon bandajı+egzersizden oluĢan tedavi programı ile 

kompresyon bandajı+egzersizden oluĢan tedavi programının bulguları karĢılaĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢma sonucunda KBF‘nin önemi vurgulanmıĢ ve lenfödem tedavisinin en önemli 

parçasının kompresyon bandajı olduğu belirlenmiĢtir.  

Bu görüĢü destekleyen baĢka bir literatür çalıĢması da 2008 yılında yayınlanan 

(Cochrane Rewiev‘da), ―Ekstremitelerdeki lenfödemin kontrolü ve azaltılması için 

fizyoterapi‖ konulu çalıĢmadır. Bu çalıĢmada toplam 150 hasta ile ilgili bilgiler 

değerlendirilmiĢtir. Derlemede nitelikli bulunan çalıĢmalardan MLD çalıĢmasında (42 

kiĢi) MLD+çorap kullanılan grup ile sadece çorap kullanılan grup arasındaki artmıĢ 

lenfödem volümündeki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Kompresyon 

giysilerinin her iki gruba da verilebileceği ve MLD‘nin tedavi süresince fazladan bir 

yarar sağlamadığı görüĢüne varmıĢlardır. Yazarlar lenfödem tedavisindeki en iyi 

yaklaĢımın belirlenmesi için tüm fizyoterapi çalıĢmalarının randomize ve iyi dizayn 

edilmesi zorunluluğunu ortaya koymuĢlardır (5,85). 

ÇalıĢmamız lenfödem tedavisinde her iki tekniğin de lenfödemi azaltabileceğini 

göstermekle beraber MRT‘nin gün içinde uygulama zamanının arttırılması, yaĢam boyu 

bakım gerektiren lenfödem için tekrarlayıcı MRT uygulanmasını uzun dönem 

gerekliliğini, MRT‘nin kompresyon terapi ile birlikte planlanmasının daha etkin 

lenfödem azalmasını sağlayabileceğini düĢündürmektedir.   

ÇalıĢmamızda lenfödemin değerlendirilmesi için ‗altın standart‘ olarak kabul 

gören su yer değiĢtirme ölçümü, maliyet, kullanım zorluğu ve zaman kaybına neden 

olabileceği için tercih edilmemiĢtir. En basit ve ucuz yöntem olan ekstremitelerin çevre 

ölçümü değerleri kullanım kolaylığından ve literatürün su yer değiĢtirme ölçümleri ile 

çevre ölçümleri arasında güvenirlilik belirttiğinden tercih edilmiĢtir 

(21,32,56,58,73,74,96,98,101,110).  

Her iki koldan alınan çevre ölçümleri Frustum formülü (truncated cone method) 

ile volumetrik değere çevrilmiĢtir. Literatürden farklı olarak çalıĢmamızda 
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değerlendirmesi yapılan lenfödemli ekstremite tek tip (primer/sekonder veya alt/üst 

ekstremite Ģeklinde dahil edilmemesi) değildir. Bu standardizasyonun olmaması 

sebebiyle ve etkilenen ekstremitedeki volüm değiĢikliklerini daha detaylı gösterebilmek 

amacıyla ekstremite alt (baldır/ön kol) ve üst silindir (uyluk/üst kol) olarak 

hesaplanmıĢtır.   

Alt silindir için el bileği/ayak bileği çevre ölçümü C, ulnanın styloid 

çıkıntısının/tibianın medial malleolünün 20 cm üzeri çevre ölçümü c ve h olarak 20 

cm‘lik yükseklik alınmıĢtır.  

Üst silindir için dirsek/diz eklem çevre ölçümü C, humerus lateral 

epikondilin/patella orta hattının 20 cm üzeri çevre ölçümü c ve h olarak 20 cm‘lik 

yükseklik alınmıĢtır. 

Lenfödemin klinik görüntülerinden biri de el ve ayakta, dorsal yüzde lenfödemin 

birikmesidir (36,60). El ve ayaktaki lenfödem h değerlerinin eĢit olamaması ve 

tarafımızdan standart bir yükseklik belirlenmemiĢ olması nedeniyle el ve ayaktaki 

lenfödem değiĢimleri çalıĢmamızda hesaplanamamıĢtır. Bu çalıĢmamızın 

limitasyonlarındandır.  

Kronik hastalıklara sahip olmak, sosyal, mali ve  aile desteğinin yetersiz olması, 

hastalık hakkında bilgi eksikliğinin olması ve hastalık tedavisinin uzun sürmesi gibi 

durumlar hastalarda sıklıkla depresyon görülmesine neden olabilmektedir (81). 

Morgan P.A. ve ark.‘larının yayınladığı derlemede, değerlendirilen 

çalıĢmalardan;  Niceliksel çalıĢmalara dayanarak lenfödemli hastaların genel 

popülasyondan daha büyük oranda fonksiyonel bozukluk, zayıf psikolojik denge, 

anksiyete ve depresyon deneyimlediği belirtilmiĢtir  (77). 

ÇalıĢmamızda grup içi ve gruplar arası BDS karĢılaĢtırmalarında depresyon 

seviyesinde -artma yada azalma yönünde- istatistiksel olarak bir anlamlılık 

saptanmamıĢtır (p>0,05); gruplardaki olguların ortalama hafif düzeyde depresif 

belirtiler (10-16 puan) gösterdiği belirlenmiĢtir. Lenfödemin kronik bir hastalık olması, 

ülkemizde sağlık sisteminin lenfödem tedavi ücretini diğer ülkelerde (örneğin Almanya) 

olduğu gibi üstlenmemesi, yaygın olarak onkolojik hastalıklarla bağlantılı olması, 

sekonder lenfödemli hastaların onkolojik süreçlerle ilgili korku, kaygı ve 

belirsizliklerinin bulunması gibi alt sebepler çalıĢmamızdaki depresif belirtileri açıklar 

düzeydedir. 
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Meme kanseri hastalarında kol lenfödemi geliĢmesindeki risk faktörleri 

hakkında bir sonuç çıkartmak zor olsa da genelde yüksek risk taĢıyan grubun: geç 

teĢhiĢ, ileri yaĢ ve obesite olan olgular olduğu; hipertansiyonun ve enfeksiyonun da 

lenfödeme sebep olabileceği veya lenfödemi kötüleĢtirebileceği belirtilmiĢtir (64).  

Parbhoo S.‘in meme kanserli genç hastalarda lenfödem konulu çalıĢmasında, 

multidispliner bir ekiple lenfödem komplikasyonu üzerine odaklanılması gerektiği, 

erken teĢhis, Sentinel lenf nodu biyopsisi, uygun cerrahi teknik, modern radyoterapi ve 

kemoterapinin lenfödem insidansını azaltacağı yönünde görüĢ bildirilmiĢtir (83). 

Johansson K. ve ark.‘ın yaptığı retrospektif çalıĢmada, lenfödemin erken teĢhiĢ 

ve tedavisinin 10 yıllık periyod sonrasında sahip olunacak lenfödemin düĢük volümde 

kalmasıyla iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir. Ġlk değerlendirmede fazla lenfödem sahip 

olanlarda, az lenfödeme sahip olanlara göre 10 yıllık periyodta >%20 bir artıĢ 

gözükmüĢtür (55). Erken dönemde lenfödemin teĢhiĢ edilip, tedavi edilmesi uzun 

dönemde daha az birikmeyi sağlayacaktır. ÇalıĢmamızda olgular lenfödem sınıflaması 

(37)  Evre 2‘de (MRT 13 kiĢi, % 86.7; KBF  9 kiĢi, %60) ve Evre 3‘te  (MRT 2 kiĢi, 

%13.3; KBF 6 kiĢi, %40) yoğunlaĢmıĢtır.  

MRT grubu olgularımız yaĢ ortalamasının 53,8 yıl (±12,95) ve KBF grubunun 

yaĢ ortalamasının 57,4 yıl (±11,38) olduğu hesaplanmıĢtır. Gruplar, yaĢ ortalamaları 

açısından karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıĢtır. Anlamlı farkın çıkmaması iki grubun yaĢa bağlı riskler açısından benzer 

özelliklere sahip olduğunu göstermiĢtir. 

Werner yaptığı çalıĢmada obesite ile kol lenfödemi geliĢmesi arasında doğrudan 

bir iliĢki olduğunu ve obez olan kadınların olmayanlara kıyasla lenfödem geliĢmesi 

açısından iki kat fazla risk taĢıdığını bildirmiĢtir (115). 

Yosipovitch G. ve ark.‘ın araĢtırmasında morbid ödemin lenfödem vaka sayısını 

arttırdığı sonucu verilmiĢtir.  Obesitenin lenfatik akıma engel olabileceği ve subkutenöz 

dokuda proteinden zengin sıvı birikimine neden olarak lenfödem oluĢumu için  bir risk 

faktörü olduğu belirtilmiĢtir (51,60,120). 

MRT grubunun BKĠ 30,01 kg/m²( ± 6,98) ve KBF grubunda 29,92 kg/m²(±5,68) 

olarak bulunmuĢtur. MRT grubundaki olgular ‗orta derecede ĢiĢman‘ ve KBF 

grubundaki olgular ‗fazla kilolu‘ seviyesindedir. Olguların beden kitle indeksi verileri 
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kıyaslandığında grupların bu parametreler bakımından homojen dağılım gösterdikleri 

saptanmıĢtır.   

MRT grubunda 7 kiĢinin (%46,7), KBF grubunda 8 kiĢinin (%53,3) ilaçla 

kontrol altında tutulan hipertansiyonu olduğu ve olguların % 50‘sinde (15 kiĢi) medikal 

tedavi altında kontrol altına alınmıĢ hipertansiyon varlığı belirlenmiĢtir. 

Lenfödemi kötüleĢtirebilen risk faktörlerinden biri olan enfeksiyon 

sorgulandığında KBF grubunda sadece 2 kiĢi (%13,3)‘te  geçmiĢte en az 1 kez akma 

gerçekleĢtiğini;  MRT grubundaki olgulardan 6 kiĢi (%40) ve KBF grubundaki 

olgulardan 4 kiĢi (%26.7) lenfödemli ektremitelerinde en az 1 kez erisipel Ģikayeti 

gerçirdiklerini belirtmiĢlerdir.  

Lenfödem geliĢiminde önemli etkenlerden birinin radyoterapi olduğu 

bilinmektedir (52,83). Olguların lenfödem geçmiĢi (hafta), operasyon sonrası 

lenfödemin geliĢme süresi (hafta), gördükleri kemoterapi ve radyoterapi sayıları 

kıyaslandığında grupların bu parametreler bakımından homojen dağılım gösterdikleri 

saptanmıĢtır. Olgularımızda radyoterapi uygulama seanslarının fazla olması birden fazla 

bölgeden radyoterapi aldıklarını göstermektedir.  

ÇalıĢmamız, lenfödem oluĢumunu tetikleyen ve mevcut tabloyu ağırlaĢtırabilen 

risk faktörleri açısından yorumlandığında; bulguların gruplardan birinin diğerine göre 

daha yüksek lenfödem geliĢme riskine sahip olmadığını düĢündürmektedir.  

Literatürde Cordero ve ark.‘nın yaptığı çalıĢma, tedavinin yapıldığı iklim Ģartları 

üzerine dikkat çekmektedir. Tedavinin yapıldığı mevsim ile tedavinin baĢarısı arasında 

güçlü bir iliĢki bulmuĢlar ve ileride yapılacak araĢtırmalarda iklim Ģartlarınında göz 

önünde bulundurulması gerekliliğini belirtmiĢlerdir (26). KBF‘nin Faz I‘inde olan 

bandaj bölümü sıcak havada tolere edilemeyebilir ve tedavi baĢarısını olumsuz yönde 

etkileyebilir. ÇalıĢmamızda grupların tedaviye alındığı mevsimler planlanmamıĢ 

olmasına rağmen KBF grubunun tedavisi yaz mevsimine denk düĢmemiĢtir.  

Lenfödemde ağrının prevelansı ve insidansı tam olarak bilinmemektedir. 

Lenfödemli popülasyonda ne ağrının sahasını belirlemeyi amaçlayan yüksek katılımcı 

sayılı araĢtırmalar ne de prospektif kontrollü çalıĢmalar bulunmaktadır. Lenfödemde 

ağrı ile ilgili cevaplanmamıĢ sorular mevcuttur: Lenfödemin kendisi ağrılı mıdır? Ağrı 

etkilenen bölgedeki süregelen patolojiler (kas dokusu ve fonksiyonunun kaybı veya 

eklemlerdeki hareket kaybı ve kas kısalması nedeniyle oluĢan skar doku) sebebiyle mi 
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oluĢmaktadır?  Ağrı hassas bölgelerdeki bazı yapılar üzerine ödemin neden  olduğu 

artmıĢ basıncın bir sonucu mudur? (15). 

ÇalıĢmamızda deneklere, lenfödemli ekstremiteleriyle ilgili ağrı Ģikayetleri 

sorulmuĢ ve hissettikleri ağrı Ģiddetini VAS‘ da iĢaretlemeleri istenmiĢtir. Deneklerin 

hiçbiri ekstremiteleriyle ilgili ağrı Ģikayeti belirtmemiĢlerdir. 

Literatür incelendiğinde lenfödemli hastaların Ģikayetlerinin geniĢ bir yelpazeye 

sahip olduğu bildirilmektedir ÇalıĢmaların bazılarında ağrı belirlenen Ģikayetlerden 

biridir (22,100). Fakat bu çalıĢmalarda çalıĢmamızdan farklı olarak olguların 

değerlendirmeleri içerisinde ağrı genel olarak sorgulanmıĢ, ağrının lenfödem kaynaklı 

olup olmadığı belirtilmemiĢtir. 

Clemens ve ark.‘ı lenfödemli palyatif bakım hastalarını değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında; bizim çalıĢmamızın aksine; ağrı ve  gövde  lenfödeminin neden olduğu 

dispne‘yi rapor etmiĢler ve MLD‘nın ağrı, dispne ve lenfödeme etkisine bakmıĢlardır. 

Hastaların büyük çoğunluğu MLD sonrası semptomların Ģiddetinde klinik bir iyileĢme 

göstermiĢtir. Bulgular MLD‘nın, lenfödemli palyatif bakım hastalarının, semptomatik 

tedavi ve ağrı iyileĢmesinde yardımcı fizyoterapotik müdahalelerden biri olabileceğini  

desteklemektedir (22). 

Lenfödemin kronik, karmaĢık ve çok yönlü bir durum olması sebebiyle bu hasta 

grubunda yaĢam kalitesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden değerlendirilmesinin 

gerekliliği ortaya konmuĢtur. Lenfödemli hastaların tedavi planının yönetiminde ve 

baĢarısında yaĢam kalitesinin önemli bir sonuç olduğu belirtilmiĢtir (77). 

Godoy P. ve ark.‘nın çalıĢmalarında alt ve üst ekstremitesinde lenfödem olan 

hastaların yaĢam kalitesi değerlendirilmiĢ ve sosyal etkileĢimle birlikte fiziksel ve 

mental sağlığın istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde azalmıĢ olduğu gösterilmiĢtir (43). 

Moffatt C.J. ve ark.‘nın yaptığı çalıĢmada yaĢam kalitesi için KF-36 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmadaki lenfödemli hastaların KF-36 skorları, yayınlanmıĢ normatif 

verilerle karĢılaĢtırıldığında, Mental Sağlık ve Genel Sağlık alt grup skorları dıĢındaki 

tüm alt grup skorlarında istatistiksel olarak anlamlı defisitler gösterilmiĢtir (76).  

Literatürde lenfödemli hastaların yaĢam kalitesinin farklı ölçeklerle 

değerlendirildiği çalıĢmalara rastlanmaktadır (9,30,40,43,71,76,77,82,97).  

Franks P.J. ve ark.‘nın yaptığı çalıĢmada alt ekstremite lenfödemli hastaların 

sağlıkla ilgili yaĢam kalitesi değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerin karĢılaĢtırılması 
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amaçlanmıĢtır.  KF-36, MBĠ, McGill Kısa form ağrı anketi ve Euroqol 2 belirli bir 

zaman (24 hafta) aralığında sorgulanmıĢtır. Değerlendirilen araçlardan KF-36‘nın bu 

hasta grubunun kullanımı için en uygun skala olduğu belirtilmiĢtir (40). ÇalıĢmamızda 

yaĢam kalitesi değerlendirilmesi için KF-36 kullanılmıĢtır. 

Her iki grupta da 3. ay sonunda KF-36 skorlarının baĢlangıç değerlerine göre 

iyileĢtiği; ancak MRT grubunda TS ile 3. ay kontrolleri arasında KF-36 alt grup 

skorlarından Fiziksel Fonksiyon ve Fiziksel Rol skorlarının, 1. ay ile 3. ay kontrolleri 

arasında ise Ağrı skorlarının; KBF grubunda TÖ ile 1. ay kontrolleri arasında Ağrı ve 

Sosyal Fonksiyon skorlarının sadece anlamlı biçimde değiĢtiği bulunmuĢtur. KF-36 

skorlarının gruplar arası karĢılaĢtırılmasında sadece 1. aydaki Ağrı skorunun istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüĢtür. Ancak aynı skorların grup içi karĢılaĢtırılmalarında 

istatistiksel açıdan bir anlamlılık görülmediğinden bu bulgu klinik açıdan yol gösterici 

olarak değerlendirilememiĢtir. Lenfödem volümünü azaltmaya yönelik uygulanan 

tekniklerin yaĢam kalitesini olumlu yönde etkilediği ve çeĢitli KF-36 alt skorlarında 

anlamlı iyileĢmeler sağlandığı pek çok çalıĢmada da gösterilmiĢtir (30). 

Engel J. ve ark.‘nın yaptığı çalıĢma, aksilla cerrahisi geçiren hastaların çoğunun 

tedavi edilmediğinde kronikleĢen kol problemlerinden sıkıntı çektiklerini göstermiĢtir. 

Kolunda problem yaĢayan hastaların uzun dönemde yaĢam kalitesinin azaldığı, kol 

problemleri azaldıkça yaĢam kalitelerinde iyileĢme olduğu bildirilmiĢtir (30). 

Kim S.J. ve ark.‘ı yaptıkları çalıĢmada jinekolojik kanser tedavisini takiben alt 

ekstremite unilateral lenfödemde yaĢam kalitesini ve KBF‘in ödem üzerine etkisini 

incelemiĢlerdir. Tedavi baĢlangıcında normal ve lenfödemli kol arasındaki lenfödem 

artıĢı % 20,29 iken tedavi sonrasında bu oran % 10,67‘a (p<0,05) gerilemiĢtir. YaĢam 

kalitesinin değerlendirilmesinde KF-36 kullanılmıĢtır. Tedavi sonunda yapılan 

değerlendirmelerde KF-36‘nın fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, fiziksel rol, mental 

sağlık ve genel sağlık skorlarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur 

(p<0,05) (62).  

Meme kanseri-unilateral lenfödemli hastalarda KBF‘nin etkisi ve yaĢam kalitesi  

konulu çalıĢmada hastalar tedavi öncesi, sonrası ve 6. ay sonunda KF-36 ile 

değerlendirilmiĢlerdir. KF-36 skorları TS ve 6.ay da TÖ‘ne göre anlamlı yüksek 

bulunmuĢtur. Sonuçlar yaĢam kalitesinin iyileĢtiğini göstermektedir. KF-36‘ nın 
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Fiziksel Fonksiyon, Fiziksel Rol, Mental Sağlık ve Genel Sağlık skorlarında anlamlı 

değiĢiklikler gösterilmiĢtir (61). 

Kerchner K. ve ark.‘ının alt ekstremite lenfödemini inceledikleri çalıĢmada 

lenfödem tedavisinde multidisipliner tedavi yaklaĢımının gerekliliği ve önemini  

üzerinde durmuĢlar ve  tedavi baĢarısındaki majör engellerden birinin de hastanın 

tedaviye katılım eksikliği ve devamlılık kaybı olduğunu bildirmiĢlerdir. Hastanın bu 

yönde motivasyonunu desteklemek için sosyal desteğin gerekliliğini ve destek 

gruplarından yararlanılabileceğini belirtmiĢlerdir (60). 

ÇalıĢmamızda hastalar 4 hafta boyunca bire bir tedaviye alındığından ortaya 

çıkan olumlu etkilerin gözlenmesi mümkün olmuĢtur. Her ne kadar bu çalıĢma 

kapsamında değerlendirilmemiĢ olsa da hasta memnuniyeti hem sözel olarak belirtilmiĢ 

hem de her iki tedaviye katılımların devamlılığıyla görülmüĢtür. Bu durumun yaĢam 

kalitesine daha olumlu yansıması beklenirken kanser tedavisi görmenin olumsuz 

etkileri, kronik hastalık süreçlerinin ruh yorgunluğu, hasta beklentilerinin yüksek olması 

ve KF-36‘ın kullandığı dilin Türk toplumu için zor anlaĢılır olması bu yansımanın az 

olma nedenleri olabilir. 

Sekonder lenfödem tedavisinde bir çok tedavi seçeneğinin bulunduğu fakat hasta 

eğitimi, egzersiz ve lenf drenajı masajının bu seçeneklerden en önemlileri olarak öne 

çıktığı bildirilmiĢtir. Son araĢtırmalarda dirençli egzersizlerin lenfödem insidansını ve 

birikmesini arttırmadığı ve kanser tedavisinin yan etkilerini azalttığı belirtilmiĢtir (20). 

Devoogdt N. ve ark.‘ının meme kanserinde aksillar lenf nodu diseksiyonu 

sonrası geliĢen lenfödemde farklı fizyoterapi modaliteleri konulu derlemesinde  317 

makale incelenmiĢ ve 15 makale değerlendirilmiĢtir. Aksillar diseksiyon sonrası geliĢen 

kol lenfödeminde Kombine Fizyoterapinin etkili bir tedavi modelitesi olarak 

varsayılabileceği belirtilmiĢtir. Kombine Fizyoterapinin alt baĢlıklarının etkilerine dair: 

cilt bakımının etkisi kontrollü çalıĢmalarla incelenmediği, egzersizin lenfödem volümü 

üzerine etkisinin net ve açık olmadığı, MLD‘nin etkilerinin incelendiği fakat çeliĢkili 

kanıtların olduğu, Kombine Fizyoterapinin bakım fazında (Faz II) kullanılan 

kompresyon giysi/çorap kullanımının olumlu veya olumsuz yönlerine dair nitelikli 

çalıĢmaların olmadığı ve bilimsel kanıt bulunmadığını belirtilmiĢtir  (28). 

Harjanto ve Zaman (47) ekstresellüler matrikste hücre adezyonları geliĢtiğini ve 

bu adezyonların doku hücrelerinin fizyolojik süreci ile ilgili uyarı gönderdiğini 
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belirtmiĢtir. Fokal kompleks, fokal adezyon, fibriler adezyon ve hücre-matriks 

adezyonu olmak üzere 4 tip adezyon tanımlamıĢ, bu adezyonların sonucunda ise matriks 

yapısının içeriğinin olumsuz etkilendiğini açıklamıĢtır. Hücrelerde meydana gelen bu 

patolojik değiĢikliklerin yine hücre üzerinde ve hedefe yönelik olarak etki edebilen bir 

tedavi metodu olarak MRT geliĢtirilmiĢtir (90). Ancak bu yöntemin patolojilerde ve 

sağlıklı bireylerdeki etkinliği ile ilgili yeteri kadar çalıĢma literatürde henüz yer 

almamıĢtır.  

Literatürde sağlıklı kas dokusuna MRT uygulamasının periferal kan dolaĢımına 

akut etkisini inceleyen bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bununla birlikte literatürde 

vibromasaj uygulamaları ile çalıĢmalar yapılmıĢ ve vibromasajın kan dolaĢımı üzerine 

etkisi incelenmiĢtir. MRT vibromasaj tedavisinin geliĢtirilmiĢ bir tekniği olarak 

gösterilmekte, kas yapısını hedef alan ve genel anlamda da fiziksel tedavide kullanılan 

bir vibromasaj yöntemi olarak tanımlanmaktadır (90). Button ve ark.‘nın (14) çok yönlü 

vibrasyon masajı yapan bir cihazın sağlıklı olgularda periferal dolaĢıma akut etkisini 

inceledikleri çalıĢmada vibromasaj ve plasebo tedavi (vibrasyon olmayan masaj cihazı) 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Çok yönlü vibrasyon masajının kan akıĢını hem uygulama öncesine 

hem de plasebo vibromasaja göre anlamlı Ģekilde arttırdığını belirtmiĢlerdir.  

MRT yönteminin kas iskelet sistemi problemlerinde etkinliğini inceleyen 

çalıĢmalardan: Jager ve ark.‘ı (54) MRT yönteminin sırt ve bel ağrısı olan hastalarda 

ağrı düzeyi, uyku düzeni ve omurga esnekliği üzerine olan etkisini değerlendirmiĢlerdir. 

80 hasta üzerinde yapılan bu çalıĢmanın sonuçları MRT uygulamasının konservatif 

tedaviye göre ağrıyı daha fazla azalttığı, uyku süresini ve omurganın esnekliğini 

arttırdığını göstermiĢtir. Randoll ve Hennig (87) MRT ile yaptıkları çalıĢmalarında 65 

bel ağrılı hastaya bir haftada 6 seans olmak üzere Matriks Ritm uygulamıĢlar ve 

hastaların ağrılarında anlamlı iyileĢme olduğunu belirtmiĢlerdir. 

MRT uygulamasının kan dolaĢımına etkisinin araĢtıldığı tez çalıĢmasında arteria 

poplitealis ve arteri tibialis posteriorda oluĢan akut hemodinamik cevaplar 

değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar MRT uygulamasının arterlerin çaplarının, kan akıĢ hızının 

ve dakikada akan kan miktarının anlamlı Ģekilde arttırdığını göstermiĢtir (109). 

Türk G. ve ark.‘nın yaptığı araĢtırmada, mastektomi sonrası kola yaptırılan 

egzersizlerin lenfödemi önlemeye etkisine bakılmıĢ ve egzersiz yapan gruptaki 

hastaların alt ve üst kol çapları ameliyat öncesindeki değerlere yakınlaĢmıĢken kontrol 
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grubunda benzer bir  sonuç bulunmadığı belirtilmiĢtir. ÇalıĢmada egzersiz yapmanın 

mastektomi sonrası  erken dönemde lenfödemi önlemede etkili olduğu sonucuna 

varılmıĢtır (112). 

Godoy ve ark.‘ın yaptığı çalıĢmada, meme kanseri nedeniyle lenfödem geliĢmiĢ 

olgular bir saat boyunca aktif egzersizi fasilite eden bir cihazla çalıĢtırılarak önce ve 

sonrasında lenfödem volümündeki azalma incelenmiĢtir. Cihazla yapılan aktif egzersiz 

neticesinde lenfödem volümünde anlamlı bir azalma gösterilmiĢtir (44). 

ÇalıĢmamızda KBF ile MRT‘in lenfödem üzerinde etkinliğinin karĢılaĢtırılması 

amaçlandığı için her iki tedavi grubuna da aynı egzersizler gösterilerek öğretildiğinden 

egzersizin etkinliğine istatistiksel olarak bakılmamıĢtır.  

KBF lenfödem tedavisine çok yönlü bir yaklaĢım sunar. Bunlar MLD, cilt 

bakımı, kompresyon bandajı/giysileri ve egzersizdir. MRT ise etkinliğini hücre bazında 

değiĢiklikler oluĢturma temeline dayandırmıĢtır. ÇalıĢma projelendirilirken Dr. Randoll 

ile görüĢülmüĢ ve MRT grubuna dahil edilen olgulara tedavinin ‗salt‘ etkisini 

görebilmek amacıyla MRT dıĢında herhangi bir uygulama (bandaj, kompresyon 

giysileri/çorapları) yapılmaması kararına varılmıĢtır. Ancak çalıĢmamızda etik kuralları 

gözardı etmemek amacıyla her iki gruba da egzersizler gösterilerek öğretilmiĢtir.  

ÇalıĢmamız lenfödemde MRT‘nin ‗salt‘ etkisini araĢtıran ilk çalıĢma olma 

özelliğine sahiptir. MRT etkinliğini lenfödemde sadece vaka çalıĢmalarında 

gösterebilmiĢtir (49). Hücre bazında doğru ritmi dokuya dıĢarıdan vererek iyileĢmeyi 

hedefleyen bu yöntem kas iskelet sistemi patolojileri için daha uygun gözükse de cilt 

temasıyla uygulanması nedeniyle yüzeyel lenf sistemini doğrudan etkilemektedir. 

Bulgularımızda KBF lenfödemi azaltma yönünde istatistiksel olarak anlamlı geliĢmeler 

elde edilmesini sağlamıĢtır. Buna karĢın MRT grubunda anlamlılık görülmese de klinik 

yararların sağlanmıĢ olması gelecekte MRT‘nin lenfödemle ilgili planlanacak 

çalıĢmalarına temel oluĢturabilir. 

Literatürde çalıĢmamızı genel anlamda özetleyen Virginia S. ve ark.‘ının meme 

kanseri hastalarında kol lenfödemi konulu derlemesinde inceledikleri ana baĢlıklar ve 

sonuçları: İnsidans/prevelans/zamanlama= Kol lenfödemi geliĢme ihtimalini tahmin 

etme zorluğu, risk faktörleri= özellikle 3‘ten fazla aksillar lenf nodu pozitif olan 

hastaların mastektomi sonrası aksillar radyoterapi görmesinin lenfödem geliĢimi 

açısından risk oluĢturduğu, morbidite= lenfödemin, etkilenmiĢ ektremitede: eklem 
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hareket açıklığı limitasyonu, ağrı, güçsüzlük/gerginlik, fonksiyonel bozukluk ve genel 

olarak anksiyete, depresyon, seksüel disfonksiyon, sosyal disfonksiyon, psikiyatrik 

hastalıkların ortaya çıkmasında alevlenme, vücut imajı bozuklukları, günlük yaĢam ve iĢ 

alıĢkanlıklarında değisiklikler oluĢturduğu, önleme= genel olarak 4 kategori 

(travma/yaralanmadan kaçınma, enfeksiyonun önlenmesi, kolun sıkıĢtırılmasından 

kaçınma, ekstremitenin egzersiz ve kullanımı) üzerinde durulduğu,  

diagnoz/değerlendirme= literatürün sistematik olarak kol lenfödeminin varlığı veya 

yokluğu  hakkında uygulayıcılara nasıl? ve ne zaman? sorularını düĢündürmediğini 

(sorgulatmadığını), non-farmakolojik tedavi müdahaleler= genel müdahalalelerin 

elevasyon, masaj, egzersiz, kompresyon giysileri/pompaları ile uygulanan eksternal 

basınç uygulamaları, kompleks fizyoterapiyi ve daha az sıklıkla cerrahi prosedürler ve 

lenfatik drenaj için elektrik stimülasyonunu içerdiği,  farmakolojik tedavi= kol 

lenfödeminin tedavisinde farmakolojik müdahalelerinin rolünün net olmadığı 

Ģeklindedir (31). 

ÇalıĢmamızın limitasyonları olarak: lenfödem tedavisi için seçilen her iki 

tekniğin de aynı uygulayıcı tarafından yapılmıĢ olması, çalıĢmaya katılan olguların 

lenfödem tiplerinin ve etkilenen ekstremitelerinin aynı olmaması (üst ekstremite/alt 

ekstremite), KBF tekniği için yapılan 4 haftalık Faz 1 programından sonra verilen 

kompresyon giysi/çoraplarıyla Faz 2‘ye devam edilmesi, MRT tekniği için yapılan 4 

haftalık  tedavi programından sonra tedavinin sonlandırılması, el ve ayaktan alınan 

çevre ölçümlerine standart formül uygulanamayacağı için bu ölçüm sonuçlarının 

volümetrik değere çevrilerek karĢılaĢtırma yapılamamasıdır. 

Lenfödeme etkisini farklı mekanizmalarla açıklayan MRT ve KBF yöntemlerini 

kullandığımız çalıĢmamızın sonucunda her iki tedavininde lenfödemli hastalarda klinik 

yarar sağladığı ancak sayılarla konuĢmak gerektiğinde KBF‘nin lenfödemi azalttığını 

bildiririz. 
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FORMLAR 

MATRĠKS RĠTĠM TERAPĠ UYGULAMA SERTĠFĠKASI  

(ULUSLARARASI GEÇERLĠ) 
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KOMPLEKS BOġALTICI FĠZYOTERAPĠ UYGULAMA SERTĠFĠKASI 

(ULUSLARARASI GEÇERLĠ) 
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LENFÖDEMLĠ HASTALARIN DEĞERLENDĠRME FORMU 

 

Ad, Soyad:          Tarih: 

Adres:                                                                                                      Tel: 

Cinsiyet: 

Doğum Tarihi:          Boy:   Kilo:  BKI: 

Medeni Durum:                                       Meslek: 

Eğitim Seviyesi: 

Dominant Taraf:                 Etkilenen Taraf: 

Sahip olunan hastalıklar: 

Geçirilen Operasyonlar: 

Ġnsizyon yerleri: 

Alınan Ġlaçlar: 

Sigara Ġçiyor musunuz? Günde Kaç Adet? 

Alkol Kullanıyor musunuz? Hafta da ne kadar? 

Spor Yapıyormusunuz? Hangi spor? Haftada kaç saat? 

Bası Giysisi kullanıyor musunuz? 

Lenfödem Sınıflaması: Primer: 

                                        Segonder: 

Lenfödem geçmiĢi: 

 

 

Lenfödem Hikayesi: 

 

 

Kemoterapi ve Radyoterapi: 

Önceki yapılan lenfödem tedavileri: 
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KF-36 SAĞLIK DENETĠMĠ (KF-36) 

KF-36 sağlık denetimi sağlığınız hakkındaki görüĢlerinizi sorgulamaktadır. Bu test ile nasıl 

hissettiğiniz ve genel aktivitelerinizde ne kadar iyi olduğunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Her sorunun yanıtını istenildiği gibi iĢaretleyiniz. Eğer sorunun cevabından emin değilseniz 

verebildiğiniz en iyi cevabı veriniz. 

1- Genelde sağlık durumunuz nasıldır?        (bir tanesini iĢaretleyiniz) 

Mükemmel Çok iyi Ġyi Fena değil Kötü 

1 2 3 4 5 

2- Bir yıl öncesi ile karĢılaĢtırdığınızda Ģu andaki sağlık durumunuzu nasıl 

değerlendiriyorsunuz?      (bir tanesini iĢaretleyiniz) 

Bir yıl öncesinden 

çok daha iyi 

Bir yıl öncesinden 

daha iyi 

Bir yıl öncesiyle 

aynı 

Bir yıl öncesinden 

daha kötü  

Bir yıl öncesinden 

çok daha kötü 

1 2 3 4 5 

3- AĢağıdakiler gün içinde yapabileceğiniz aktivitelerden bazılarıdır. Bu aktiviteler 

sırasında sağlığınız sizi kısıtlıyor mu? Kısıtlıyorsa ne kadar? (her satırdan bir 

numarayı iĢaretleyiniz) 

AKTĠVĠTELER   
EVET çok 

kısıtladı 

EVET az 

kısıtladı 

HAYIR 

kısıtlamadı 

a-KoĢmak, ağır objeleri kaldırmak, yorucu spor aktivitelerine katılmak 

gibi Ģiddetli aktiviteler 
1 2 3 

b-Masayı hareket ettirmek, elektrik süpürgesini itmek, bowling yada 

golf gibi orta dereceli aktiviteler 
1 2 3 

c-AlıveriĢ poĢeti kaldırmak ya da taĢımak 1 2 3 

d-Merdivenin bir basamağı çıkmak 1 2 3 

e-Merdivenin pek çok basamağı çıkmak 1 2 3 

f-Eğilmek ya da çömelmek 1 2 3 

g-Bir mil (yaklaĢık 1,5 km)‘ den fazla yürümek  1 2 3 

h-Çok blok (birkaç yüz metre) yürümek  1 2 3 

i-Bir blok (yaklaĢık 100m )yürümek 1 2 3 

j-Banyo yapmak ya da giyinmek 1 2 3 
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4- Geçen 4 hafta boyunca günlük aktiviteleriniz ya da iĢiniz sırasında fiziksel 

sağlığınız nedeniyle asağıdaki problemlerle karĢılaĢtınız mı?     (her satırdan bir 

numara iĢaretleyiniz) 

 EVET HAYIR 

a- ÇalıĢmak yada diğer aktiviteler için harcadığınız zamanı azaltma 1 2 

b- Ġstediğinizden daha azını baĢarabilme 1 2 

c- ÇeĢitli iĢ ya da aktivitelerde limitlenme                                 1 2 

d- ĠĢiniz ya da diğer aktiviteleriniz sırasında gerekli                 performansı 

göstermekte zorlanma ( örneğin daha fazla efor sarf etmek) 
1 2 

                     

5- Geçen 4 hafta boyunca günlük aktiviteleriniz ya da iĢiniz sırasında duygusal 

problemleriniz nedeniyle aĢağıdaki problemlerle karĢılaĢtınız mı? (her satırdan bir 

numara iĢaretleyiniz) 

 EVET HAYIR 

a- ÇalıĢmak ya da diğer aktiviteler için harcadığınız zamanı azaltma 1 2 

b- Ġstediğinizden daha azını baĢarabilme 1 2 

c- ĠĢiniz ya da aktiviteleriniz sırasında her zaman olduğunuz kadar dikkatli 

olamama                               
1 2 

                              

6- Geçen 4 hafta boyunca fiziksel sağlığınız ya da duygusal problemleriniz aileniz, 

arkadaslarınız, yakınlarınız ya da grubunuz içindeki normal sosyal aktivitelerinizi 

ne ölçüde etkiledi?      (Bir tanesini iĢaretleyiniz) 

Etkilenmedi Az     Orta  Çok  Oldukça fazla  

1 2 3 4 5 

 

7- Geçen 4 hafta boyunca vücudunuzda ne Ģiddette ağrı hissettiniz?  (Birini 

iĢaretleyiniz) 

Hiç     Çok hafif Hafif  Orta ġiddetli 
Çok ġiddetli

  

1 2 3 4 5 6 
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 8- Geçen 4 hafta boyunca ağrınız normal iĢinizi (ev iĢleri ve ev dıĢındaki iĢleri 

kapsamak üzere) ne kadar aksattı?    ( Bir tanesini iĢaretleyiniz) 

Hiç Çok az  Orta derecede  Fazla  Oldukça fazla  

1 2 3 4 5 

        

9- AĢağıdaki sorular sizin geçen 4 hafta boyunca nasıl hissettiğiniz hakkındadır. 

Her soru için hissettiğinize en yakın Ģıkkı iĢaretleyiniz. Geçen 4 hafta boyunca ne 

kadar sıklıkla;     ( Her satırdan bir numara iĢaretleyiniz) 

 
Tüm 

hafta 

Çoğu 

zaman 
Sıklıkla Bazen Nadiren 

Hiçbir 

zaman 

a- Kendinizi giriĢken hissettiniz?       1 2 3 4 5 6 

b- Kendinizi sinirli hissettiniz?                 1 2 3 4 5 6 

c- Kendinizi hiçbir Ģeyin sizi mutlu edemeyeceği 

kadar kederli hissettiniz ?      
1 2 3 4 5 6 

d- Kendinizi sakin ve huzurlu hissettiniz?   1 2 3 4 5 6 

e- Kendinizi enerjik hissettiniz?                 1 2 3 4 5 6 

f- Kendinizi karamsar hissettiniz?               1 2 3 4 5 6 

g- Kendinizi bitkin hissettiniz?                    1 2 3 4 5 6 

h- Kendinizi mutlu hissettiniz?                    1 2 3 4 5 6 

i- Kendinizi yorgun hissettiniz?                   1 2 3 4 5 6 

 

10- Geçen 4 hafta boyunca ne kadar sıklıkla sosyal aktiviteleriniz ( arkadaĢlarınızı 

ziyaret etmek gibi) fiziksel sağlığınız    ( Bir tanesini iĢaretleyiniz) 

Her zaman Çoğu zaman  Bazen  Nadiren Hiç 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 



 94 

11- AĢağıdaki durumların herbiri sizin için ne kadar DOĞRU ya da YANLIġ ? 

         (Her satırdan bir tane iĢaretleyiniz) 

 
Kesinlikle 

doğru 
Doğru Bilmiyorum YanlıĢ 

Kesinlikle 

YanlıĢ 

a-Diğer insanlardan daha 

kolay hastalanıyorum?  
1 2 3 4 5 

b-Tanıdığım herkes kadar 

sağlıklıyım?                      
1 2 3 4 5 

c-Sağlığımın kötüye 

gideceğini sanıyorum                 
1 2 3 4 5 

d-Sağlığım mükemmel     

       
1 2 3 4 5 

 

 

VĠZÜEL ANALOG SKALA (VAS) 

 

Lenfödemli kolunuz yada bacağınızdaki ağrınızın Ģiddetini iĢaretleyin. 

(0=hiç ağrı yok, 10=dayanılmayacak kadar Ģiddetli ağrı) 

 

0 ı___________________________________________ı 10 
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MODĠFĠYE BARTHELL ĠNDEKSĠ 

1.  Beslenme 2 puan: Bağımsız 

1 puan: Bir miktar yardıma ihtiyaç duyar. 

0 puan: Yapamaz 

  

2. Tekerlekli sandalyeden  

     yatağa ve tersine geçiĢ  

3 puan: Bağımsız 

2 puan: Minör yardıma ihtiyaç duyar 

1 puan: Majör yardıma ihtiyaç duyar. 

0 puan: yapamaz 

  

3. Kendine bakım  
 

1 Puan: Bağımsız 

0 puan: Yardıma ihtiyaç duyar. 

  

4. Tuvalet Kullanımı 
 

2 Puan: Bağımsız 

1 Puan: Yardıma ihtiyaç duyar. 

0 puan: Tam yardımlı 

  

5. Yıkanma 
 

1 puan: Bağımsız 

0 puan: Tam yardımlı 

  

6. Mobilite 
 

3 puan: Bağımsızdır, yürüme yardımcıları  kullanabilir. 

2 puan: Bir kiĢinin yardımıyla (sözel veya fiziksel) yürür.   

1 puan: Tekerlekli sandalyede bağımsız 

0 puan: Ġmmobil 

  

7. Merdiven inip çıkma 
 

2 puan: Bağımsız 

1 puan: Yardıma ihtiyaç duyar. 

0 puan: Yapamaz. 

  

8. Giyinip soyunma 
 

2 puan: Bağımsız. 

1 puan: Yardıma ihtiyaç vardır. 

0 puan: Tam yardımlı. 

  

9. Barsak bakımı  
 

2 puan: Kontinans 

1 puan: Arada sırada inkontinans 

0 puan: Ġnkontinans 

  

10. Mesane bakımı 
 

2 puan: Kontinans 

1 puan: Arada sırada inkontinans 

0 puan: Ġnkontinans veya kateterize 
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BECK    DEPRESYON   SKALASI 

 

 AĢağıdaki gruplar halinde bazı cümleler yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatle okuyunuz.  

BUGÜN  DAHĠL,  GEÇEN  HAFTA  içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi  en iyi anlatan cümleyi  seçiniz. 

SeçmiĢ olduğunuz cümlenin yanındaki numarayı daire içine alınız.  Eğer  bir grupta durumunuzu tarif 

eden birden fazla cümle varsa her birini daire içine alarak iĢaretleyiniz. 

 

 

I.  0 - Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum. 

 1 -  Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. 

 2 - Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum. 

 3 - O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum. 

 

II. 0 - Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim. 

 1 - Gelecek hakkında karamsarım. 

 2 - Gelecekten beklediğim hiçbir Ģey yok. 

 3 - Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir Ģey düzelmeyecekmiĢ gibi geliyor. 

 

III. 0 - Kendimi baĢarısız bir insan olarak görmüyorum. 

 1 - Çevremdeki birçok kiĢiden daha çok baĢarısızlıklarım olmuĢ gibi hissediyorum. 

 2 - GeçmiĢime baktığımda baĢarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum. 

 3 - Kendimi tümüyle baĢarısız bir kiĢi olarak görüyorum. 

 

IV. 0 - Birçok Ģeyden eskisi kadar zevk alıyorum. 

 1 - Eskiden olduğu gibi her Ģeyden hoĢlanmıyorum. 

 2 - Artık hiç bir Ģey bana tam anlamıyla zevk vermiyor. 

 3 – Her Ģeyden sıkılıyorum. 

 

V.  0 - Kendimi herhangi bir Ģekilde suçlu hissetmiyorum. 

 1 - Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum. 

 2 - Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum. 

 3 - Kendimi her zaman suçlu hissediyorum. 

 

VI.  0 - Kendimden memnunum. 

 1 - Kendi kendimden pek memnun değilim. 

 2 - Kendime çok kızıyorum. 

 3 - Kendimden nefret ediyorum. 
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VII. 0 - BaĢkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum. 

1- Zayıf yanlarım ya da hatalarım için kendi kendimi eleĢtiririm. 

2- Hatalarımdan dolayı her zaman kendimi kabahatli bulurum. 

3- Her aksilik karsısında kendimi kabahatli bulurum. 

 

VIII. 0 - Kendimi öldürmek gibi düĢüncelerim yok. 

 1 - Zaman zaman kendimi öldürmeyi düĢündüğüm oluyor fakat yapmıyorum. 

 2 - Kendimi öldürmek isterdim. 

 3 - Fırsatını bulsam kendimi öldürürüm. 

 

IX.  0 - Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor. 

1 - Zaman zaman içimden ağlamak geliyor. 

2 - Çoğu zaman ağlıyorum. 

3 - Eskiden ağlayabilirdim simdi istesem de ağlayamıyorum. 

 

X.   0 - ġimdi her zaman olduğumdan daha sinirli değilim.  

1 - Eskisine kıyasla daha kolay kızıyor ya da sinirleniyorum. 

2 - Simdi hep sinirliyim. 

3 - Bir zamanlar beni sinirlendiren Ģeyler simdi hiç sinirlendirmiyor. 

 

XI.  0 - BaĢkaları ile görüĢmek, konuĢmak isteğimi kaybetmedim. 

 1 - BaĢkaları ile eskisinden daha az konuĢmak, görüĢmek istiyorum. 

 2 - BaĢkaları ile konuĢma ve görüĢme isteğimi kaybettim. 

 3 - Hiç kimseyle görüĢüp, konuĢmak istemiyorum. 

 

XII. 0 - Eskiden olduğu kadar kolay karar verebiliyorum. 

 1 - Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum. 

 2 - Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum. 

 3 - Artık hiç karar veremiyorum. 

 

XIII. 0 - DıĢ görünüĢümün eskisinden daha kötü olduğunu düĢünmüyorum. 

 1 - YaĢlı ve çirkin görünmekten endiĢeliyim. 

 2 - DıĢ görünüĢümde sürekli bir değiĢim olduğunu ve çirkinleĢtiğimi hissediyorum 

 3 - Kendimi çok çirkin buluyorum. 

 

XIV. 0 - Eskisi kadar iyi çalıĢabiliyorum. 

 1 – Bir Ģeyler yapabilmek için fazladan gayret göstermek gerekiyor. 

 2 - Herhangi bir Ģeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamam gerekiyor. 

 3 – Hiç bir Ģey yapamıyorum. 
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XV. 0 - Her zamanki gibi iyi uyuyabiliyorum. 

 1 - Eskiden olduğu gibi iyi uyuyamıyorum. 

 2 - Her zamankinden 1-2 saat daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum. 

 3 – Her zamankinden çok daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum. 

 

XVI. 0 - Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum. 

 1 - Her zamankinden daha çabuk yoruluyorum. 

 2 - Yaptığım hemen herĢey beni yoruyor. 

 3 - Kendimi hiçbir Ģey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum. 

 

XVII.    0 - ĠĢtahım her zamanki gibi. 

  1 - ĠĢtahım eskisi kadar iyi değil. 

  2 - ĠĢtahım çok azaldı. 

  3 - Artık hiç iĢtahım yok. 

 

XVIII. 0 - Son zamanlarda kilo vermedim. 

 1 - Ġki kilodan fazla kilo verdim. 

 2 - Dört kilodan fazla kilo verdim. 

 3 - Altı kilodan fazla kilo verdim. 

 4 - Daha az yiyerek kilo vermeye çalıĢıyorum.  

 5 - Daha az yiyerek kilo vermeye çalıĢmıyorum.  

 

XIX.  0 - Sağlığım beni fazla endiĢelendirmiyor. 

 1 - Ağrı,sancı, mide bozukluğu gibi rahatsızlıklar beni endiĢelendiriyor. 

 2 - Sağlığım beni endiĢelendirdiği için baĢka Ģeyleri düĢünmek zorlaĢıyor. 

 3 - Sağlığım hakkında o kadar endiĢeleniyorum ki baĢka hiçbir Ģey düĢünemiyorum. 

 

XX.  0 - Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir değiĢme fark etmedim. 

 1 - Cinsel konularla eskisinden daha az ilgiliyim. 

 2 - Cinsel konularla simdi çok daha az ilgiliyim. 

 3 - Cinsel konulara olan ilgimi tamamen kaybettim. 

 

XXI.  0 - Bana cezalandırılmıĢım gibi gelmiyor. 

 1 - Cezalandırılabileceğimi seziyorum. 

 2 - Cezalandırılmayı bekliyorum. 

 3 - Cezalandırıldığımı hissediyorum. 

 

TOPLAM: _____ 
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Kinezyofobi için TAMPA SKALASI   

1 = kesinlikle katılmıyorum  

2 = katılmıyorum 

3 = katılıyorum  

4 = kesinlikle katılıyorum 

 

 1 2 3 4 

1.Egzersiz yaptığımda kendimi sakatlamaktan 

   korkuyorum  
    

2.Ağrıyı yenmeye çalıĢtığımda ağrım daha çok artar 

 
    

3. Vücudum bana bir Ģeyin yanlıĢ olduğunu söylüyor  

 
    

4. Egzersiz yaptığımda ağrım azalır  

 
    

5. Tıbbi durumum diğer insanlar tarafından 

     yeterince ciddiye alınmıyor  
    

6. Geçirdiğim kazaya bağlı olarak vücudum 

    hayatımın geri kalan döneminde risk altındadır 
    

7. Ağrı = Vücudumu sakatladım  

 
    

8. Ağrımı arttıran herhangi bir Ģey  ≠  tehlikeli  bir Ģey 

 
    

9. Kazara kendi kendimi sakatlamaktan korkuyorum 

 
    

10. Ağrımın kötüleĢmesini engelleyecek en güvenli 

      Ģey = gereksiz hareketleri yapmamaya dikkat etmektir 
    

11. Ağrı  =  Vücudumda ciddi derecede yanlıĢ giden  

      bir Ģey var 
    

12. Durum ağrılı da olsa fiziksel olarak aktif  

       olmak …….? 
    

13. Ağrı bana kendi kendimi sakatlamamak için  

       egzersizi ne zaman durdurmam gerektiğini söyler  
    

14. Benim durumumdaki bir kiĢi için fiziksel olarak 

       aktif olmak güvenli bir Ģey değildir  
    

15. Kolay sakatlanabileceğim için normal insanların 

      yaptığı Ģeyleri yapamam  
    

16 Çok fazla ağrım olmasına neden olan bir 

      Ģey  ≠  gerçekten tehlikeli bir Ģey 
    

17. Ağrısı olan kiĢi egzersiz yapmak zorunda olmamalıdır     
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