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ლიმფედემა გინეკოლოგიური 
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რა არის ლიმფედემა?
ცხიმოვან ქსოვილებში ან კანის ქვეშ ზოგჯერ ხდება ლიმფის დაგროვება, 
რაც იწვევს შეშუპებას. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ორგანიზმში ლიმფური 
სითხის ნორმალური ნაკადი ირღვევა. ლიმფური სითხის პათოლოგიურ 
დაგროვებას ლიმფედემას უწოდებენ და ის შეიძლება გაჩნდეს თქვენს 
სხეულში სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის ფეხებზე, სასქესო ორგანოების 
მიდამოში, მკლავებში, კისერზე ან მუცელში, რაც დამოკიდებულია 
ლიმფური კვანძების დაზიანებაზე.



3© გინეკოლოგიური კიბოს ადვოკატირების ჯგუფების ევროპული ქსელი 2020 | ლიმფედემა გინეკოლოგიური სიმსივნეებისდროს 

 როგორ მუშაობს ლიმფური   
       სისტემა?
ადამიანის სხეულში ლიმფური სისტემა 
კონკრეტული ფუნქციის მქონე მექანიზმია, 
რომელიც იმუნური სისტემის ნაწილია. იგი შედგება 
ლიმფური ძარღვების, ქსოვილებისა და ისეთი 
ორგანოების ქსელისგან, როგორიცაა ნუშურები, 
ელენთა და თიმუსი. მისი ძირითადი ფუნქციაა 
ლიმფური სითხის, ე.წ. ლიმფის ტრანსპორტირება 
მთელი სხეულის მასშტაბით. 

სხეულის უჯრედები იღებენ ჟანგბადს და 
საკვებ ნივთიერებებს ქსოვილების მეშვეობით 
სისხლძარღვებიდან გამონადენი სითხისგან. 
ლიმფური  ძარღვები ქსოვილებიდან, უჯრედებიდან 
და ორგანოებიდან აშორებს ნარჩენებს, ტოქსინებს, 
ბაქტერიებს, ვირუსებს და სხვა არასასურველ 
სითხეებს, რაც ინფექციებთან ბრძოლის ერთ-ერთი 
გზაა. ლიმფური სითხე ასევე შთანთქავს ცილებს 
და ცხიმს წვრილი ნაწლავიდან ჭამის შემდეგ. 
ლიმფა მოძრაობს ლიმფური სისტემის გავლით და 
აგროვებს კისრის მახლობლად, შემდეგ ჩაედინება 
ორიდან ერთ-ერთ დიდ სადინარში. 

ეს დიდი სადინრები ჩაედინება იდაყვის ძვლის 
ქვეშ ვენებში, რომლებიც ლიმფას ატარებენ გულში, 
სადაც ის უბრუნდება სისხლს. 

ლიმფის ცირკულაციას უზრუნველყოფენ 
სხეულის კუნთები - ამ პროცესისთვის არ არსებობს 
ცენტრალური ტუმბო, ისევე როგორც გული - 
სისხლისთვის. ლიმფური კვანძი 0,5–2 სმ ზომის და 
ლობიოს მარცვლის ფორმისაა.

სხეულში ასობით ლიმფური კვანძია - განსაკუთრებით 
იღლიებში, საზარდულში და კისერზე, ასევე ნაწლავების 
მიდამოებში, გულმკერდისა და მუცლის ღრუებში. 
ლიმფური კვანძები მოქმედებს, როგორც ერთგვარი 
დამცავი პუნქტი (მას ასევე უწოდებენ სენტინელს 
მოდარაჯე ), რომელიც ფილტრავს და ასუფთავებს 
ლიმფურ სითხეში ბაქტერიების, ნარჩენების და კიბოს 
უჯრედებისგან, ასევე წარმოქმნის თავდაცვის უჯრედებს 
ინფექციების.

წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამიტომ, ინფექციის ან კიბოს 
გავრცელების შემთხვევაში, უახლოესი ლიმფური 
კვანძები შეიძლება გადიდდეს. დაზიანებულ ან 
დასუსტებულ ლიმფურ სისტემას შეუძლია გამოიწვიოს 
ლიმფის დაგროვება და შეშუპება.
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 არსებობს ორი სახის ლიმფედემა 

•	 ძირითადი: თანდაყოლილი ლიმფური დაზიანება (იშვიათი)

•	 მეორე: შეძენილი ლიმფური დაზიანება (ხშირი)

 რა არის მეორადი ლიმფედემის ზოგადი მიზეზები და 
  რისკ ფაქტორები? 
ლიმფედემა მხოლოდ სიმსივნით ან კიბოს მკურნალობით არ არის გამოწვეული. ეს ასევე 
შეიძლება გამოწვეული იყოს ლიმფური წარმოების გაზრდით, თირკმლის, გულის ან ვენური 
უკმარისობის გამო, ან ნაკადის შემცირებით, როგორც ლიმფური ობსტრუქციის შემთხვევაში. 
ხშირია სხვადასხვა მიზეზების კომბინაციაც. არსებობოს რადიკალური ლიმფადენექტომიის 
შემდეგ (ლიმფური კვანძების ქირურგიული მოცილება)

ლიმფედემის განვითარების რისკის გამზრდელია პერსონალური ფაქტორებიც:

•	 ასაკი 
•	 სიმსუქნე ან კვების დაქვეითებული მდგომარეობა 
•	 ოჯახის ისტორია და გენეტიკური სინდრომები 
•	 დაზარალებული ვენები (ვენების უკვე არსებული დაზიანება, მაგალითად 

თრომბოფლებიტი ქრონიკული ვენური უკმარისობა, პოსტ თრომბოზული სინდრომი 
და ღრმა ვენური თრომბოზი) 

•	 ხანგრძლივი უმოძრაობა 
•	 დერმატოზი (ანთებული კანი) 
•	 კიბოს ზრდა. 

ასევე, კომპრესიულ თერაპიასთან დაკავშირებული ფაქტორები:

•	 ოპერაცია ლიმფური კვანძების მოცილებით ან მის გარეშე 
•	 სხივური თერაპია 
•	 ქირურგიული უბნის ინფექციები 
•	 ორთოპედიული ქირურგია

 ლიმფედემა გინეკოლოგიური სიმსივნეებისდროს  
ლიმფედემა ერთ – ერთი ყველაზე ხშირი გვერდითი მოვლენაა გინეკოლოგიური კიბოების 
დროს. ოპერაციის დროს ხშირად იღებენ ლიმფურ კვანძებს სიმსივნური დაზიანების გამო ან 
კიბოს პოტენციური გავრცელების ასაცილებლად. ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს ლიმფურ 
დრენაჟს. კიბოს მკურნალობას, მაგ. სხივურ თერაპიას, ასევე შეუძლია ზიანი მიაყენოს ლიმფურ 
კვანძებს.



5© გინეკოლოგიური კიბოს ადვოკატირების ჯგუფების ევროპული ქსელი 2020 | ლიმფედემა გინეკოლოგიური სიმსივნეებისდროს 

ლიმფედემის გავრცელება გინეკოლოგიური კიბოს დროს მერყეობს 5-70%-მდე. ეს ვარიაცია 
უკავშირდება ლიმფური კვანძების ამოღებულ რაოდენობასა და ადგილს, ოპერაციის ტიპსა და 
ოპერაციის შემდგომ გართულებებს. 

2019 წელს ENGAGe– მ ა ჩაატარა მისი წევრი ყველა ჯგუფის გამოკითხვა გინეკოლოგიური კიბოსა 
და ლიმფედემის თემაზე. 278 რესპონდენტიდან 74% -ს ჰქონდა ქირურგიული გზით ამოღებული 
ლიმფური კვანძები,. თითოეული პაციენტისგან ამოღებული კვანძების რაოდენობა იცვლებოდა 
ოთხიდან 100-მდე. 

საერთო ჯამში, 183 რესპონდენტმა (დაახლოებით 65%) აღნიშნა ლიმფედემა სხვადასხვა ეტაპზე:

 ლიმფედემის ნიშნები და სიმპტომები
ლიმფედემა ვითარდება ინდივიდუალურად და შეიძლება განვითარდეს უშუალოდ ოპერაციის 
შემდეგ ან რამდენიმე წელიწადში. ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს ორივე ფეხზე,

მაგრამ სხვადასხვა ხარისხით და სხვადასხვა ადგილებში. ასევე შეიძლება მოხდეს გენიტალიების 
მიდამოში ან მუცლის არეში. სიმპტომების განვითარების და გაჩენის გზა განსხვავდება.

ტიპიური სიმპტომები:

•	 შეშუპება, მსუბუქი და მწვავე, რამაც შეიძლება ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი არასასიამოვნო 
გახადოს, განსაკუთრებით შემდეგ ადგილებში:

 o მთელი ფეხი
 o ფეხის ნაწილი
 o თითები
 o საზარდული და სასქესო ორგანოები
 o მუცელი

•	 სიმძიმე კიდურებში 
•	 ჩნდება ტკივილი ან დისკომფორტი, დაზარალებული კიდურის მოძრაობა რთულდება 

ან იზღუდება
•	 კანის პრობლემები, მათ შორის:: 

 o ჩხვლეტა
o ინფექციები, განსაკუთრებით განმეორებადი ინფექციები
o კანის გასქელება ან გაუარესება
o ბუშტუკები
o გამონაზარდები 

•	 უკიდურესი დაღლილობა

ეტაპი 0 23,5 %

ეტაპი 1 37,7 %

ეტაპი 2 20,8 %

6,0 %ეტაპი 3
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ლიმფედემას აქვს ოთხი ეტაპი. 

ლიმფედემას აქვს ოთხი ეტაპი. ეს ყოველთვის არ გადადის ადრეული ეტაპიდან შემდეგ 
ეტაპებზე. თუმცა, თუ მოხდა, შეიძლება ძალიან ნელი ტემპით გაუარესდეს. მიუხედავად იმისა, 
რომ დაზიანებული ლიმფური სისტემა შეიძლება არასოდეს აღდგეს სრულად, შესაძლებელია 0 
სტადიაში მყოფმა პაციენტმა არასოდეს მიაღწიოს 1 სტადიას.

ეტაპი 0: ლატენტური ეტაპი

ლიმფური დრენაჟი დაზიანებულია ლიმფური კვანძების მოცილების ან / და სხივური 
მკურნალობის გამო, მაგრამ არ არის შესამჩნევი შეშუპება. ეს ეტაპი შეიძლება დიდი ხნის 
განმავლობაში არსებობდეს.

ეტაპი 1: სპონტანურად შექცევადი შეშუპება

არსებობს და ზედაპირზე თითის დაჭერისას ორმო  
იქმნება. თუმცა, შეშუპება იკლებს კიდურის აწევასთან  
ერთად.

ეტაპი 2 ა: ეტაპი 2 ა: სპონტანურად  
         შეუქცევადია

შეშუპება იჭრება თითის წვერის დაჭერისას,  
მაგრამ იშვიათად მცირდება კიდურის აწევით. 

მისი შეცვლა შესაძლებელია სხვადასხვა მკურნალობით.

ეტაპი 2 ბ: 

მკურნალობის არარსებობის შემთხვევაში, ქსოვილები 
უფრო მკვრივი და სქელი ხდება. კანქვეშა ცხიმის ჭარბი  
და ფიბროზის გამო შეშუპებაზე თით დაჭერისას ორმო 
აღარ იქმნება.

მკურნალობა - მდგომარეობა მხოლოდ ნაწილობრივ 
შეიძლება გაუმჯობესდეს მკურნალობით.
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ეტაპი 3: ლიმფოსტატიკური ელეფანტიაზი

შეშუპება არ ქრება; კანის ფიბროზი მუდმივია. კანი იცვლება და სქელდება. შეიძლება 
განვითარდეს ცხიმის, მეჭეჭის გადაჭარბებული ზრდა და ლიმფორეა.

მნიშვნელოვანია ეტაპის იდენტიფიცირება, ვინაიდან სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა თერაპიული 
სტრატეგია არსებობს, წარმატების სხვადასხვა მაჩვენებლით.

 ჩვეულებრივ, რატომ ხდება ლიმფედემის 
დიაგნოზირება შემდგომ ეტაპებზე?  

გვიან ეტაპზე დიაგნოზის რამდენიმე მიზეზი არსებობს:

•	 ლიმფედემა განიხილება კიბოს მკურნალობის გვიანდელ გვერდით ეფექტად

•	 გამოვლენა რთულია ადრეულ ეტაპებზე

•	 ჯანმრთელობის დაცვის ზოგიერთი პროვაიდერი ჯერ კიდევ არ არის განათლებული 
ზოგადად ლიმფური სისტემის შესახებ და, კერძოდ, ლიმფედემის პრობლემის შესახებ 
და განსაკუთრებით მისი მკურნალობის შესახებ.

•	 ჯანმრთელობის დაცვის პროვაიდერებს არ გააჩნიათ ამის პრევენციის იარაღები ან მისი 
მკურნალობის ეფექტური გზები.

•	 პაციენტები არ არიან ინფორმირებულნი და ისინი დახმარებას ითხოვენ გვიან სტადიებზე 
ხოლო რისკის ფაქტორები შეიძლება მოქმედებდეს როგორც დამაბნეველი ფაქტორები

 როგორ დავადგინოთ ლიმფედემა?  

ჯერ არ არის შემუშავებული მკაფიო დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები - ლიმფედემის გამოვლენის 
ოქროს სტანდარტი არ არსებობს.

ბევრი კლინიცისტი განსხვავებულად განმარტავს ლიმფედემას და ლიმფედემის შეფასების 
მეთოდებს. პაციენტები, ჩვეულებრივ, უჩივიან ფეხის შეშუპებას, წყვეტილ ტკივილს და სიმძიმის 
შეგრძნებას. ეს ტიპიური სიმპტომებია.

ლიმფედემის ამოცნობის რამდენიმე სხვადასხვა მეთოდი არსებობს.

•	 კიდურის გარშემოწერილობის გაზომვა და შედარება ყველაზე მარტივი იარაღია-
-კიდურებს შორის 3 სმ-იანი განსხვავება, როგორც მნიშვნელოვანი ინდიკატორი.

•	 შეიძლება გამოყენებულ იქნას CT სკანირება ან MRI, მაგრამ ეს მეთოდები არ არის 
იდეალური პაციენტისთვის ლიმფედემის რისკის გამო, მაღალი ხარჯებისა და მასთან 
დაკავშირებული სხივური რისკის გამო.

•	 ამ ბოლო დროს გამოყენებულია ქსოვილის წინააღმდეგობის გაზომვის ტექნიკა 
ელექტრული ენერგიით, რომელსაც უწოდებენ ბიოიმპედანსის სპექტროსკოპიას. ის არ 
შეიცავს რისკებს და ზუსტად განსაზღვრავს ლიმფედემას.
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 როგორ ავიცილოთ თავიდან ან შევამციროთ 
      ლიმფედემის სიხშირე?  

ლიმფედემის პრევენცია არ შეიძლება. მაგრამ მისი მკურნალობა შეიძლება. 

ადრეული გამოვლენა და მართვა აუცილებელია მისი უარყოფითი ეფექტის შეზღუდვისათვის. 
ნუ დაადანაშაულებთ საკუთარ თავს, თუ ლიმფედემა განვითარდა. 

ქირურგებს შეუძლიათ ჩაატარონ კონკრეტული პროცედურები ლიმფედემის რისკის 
შესამცირებლად. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სენტინელის ლიმფური კვანძების გამოვლენის 
გამოყენება (პირველი ლიმფური კვანძის სიმსივნის ანალიზი), რაც მათ საშუალებას აძლევს 
შეამცირონ ლიმფური კვანძების ამოღება, ხოლო უფრო მაღალი ეფექტურობა აქვთ გამოვლენის 
მხრივ. ისინი ასევე ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენ ლიმფური კვანძების მოცილების დროს, 
რათა არ დაზიანდეს დარჩენილი.

პაციენტებმა უნდა:

•	 იზრუნონ კანზე - მუდამ გქონდეთ დატენიანებული.

•	 ფრთხილად დაამუშავეთ კანის ყოველი მცირე დაზიანება. გაასუფთავეთ იგი 
დაუყოვნებლივ და წაისვით ანტიბაქტერიული მალამო და სახვევი. არ მიიღოთ ნემსის

 
•	 ფრთხილად დაამუშავეთ და მოუარეთ ფეხის 

ფრჩხილებს

•	 მოერიდეთ სხეულის გადახურებას, მაგალითად, 
თბილ აბაზანაში ან საუნაში;

•	 ვარჯიში საუკეთესო საშუალებაა კუნთების 
ლიმფური სითხის გადაადგილებაში; 
რეგულარულად ცურვა კიდურების ლიმფის 
გადინებაში. ეს არის ბუნებრივი მასაჟი.

•	 გამოიყენეთ კომპრესიული წინდები დღის 
განმავლობაში, როდესაც უფრო დიდხანს 
დგახართ ან იჯდებით, ან თუ მოგზაურობთ.

 •	 ლიმ ფ ედემის განვითრების რისკის 
შესაფასებლად ეწვიეთ ჯანდაცვის მუშაკს, თუ 
გრძნობთ კიდურებში რეგულარულ ტკივილს 
ან შეშუპებას.

•	 შეინარჩუნეთ სხეულის ჯანმრთელი წონა
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    ლიმფედემა თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში

ლიმფედემა იწვევს არამარტო ფიზიკურ პრობლემებს, არამედ შეიძლება გავლენა მოახდინოს 
ქალის გარეგნობაზე და მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. ყოველდღიური ცხოვრება 
შეიძლება გახდეს რთული 

•	 გაუსაძლისი, დაეკარგოს ხალისი. 
•	 ჩვეულებრივი ყოფა და მოქმედებები ხდება წარმოუდგენლად რთული. 
•	 ძნელია სიარული, ჯდომა და ფეხსაცმლის ტარება ან უბრალო, ყოველდღიური საქმეების 
 გაკეთება. 
•	 სიმძიმე, ტკივილი, დაბუჟება და ტკივილის შეგრძნება ხშირად გვხვდება. 
•	 ქალები თავს ნაკლებად თავისუფლად გრძნობენ და საკმარისად ქალური არ არიან; 
•	 ეს გავლენას ახდენს მათი ცხოვრების ყველა ასპექტზე. 
•	 მოგვიანებით ეტაპზე პაციენტი შეიძლება გახდეს ფუნქციურად შეზღუდული 
 შესაძლებლობების მქონე ინფექციების და ძლიერი ტკივილის გამო; 
•	 შეიძლება განვითარდეს ჭრილობები, რომელთა განკურნება ძალზე ძნელია. 
•	 შეიძლება გაჩნდეს სირცხვილის გრძნობა, რამაც შეიძლება დეპრესიამდეც კი მიიყვანოს 
 პაციენტი.

•	 თუ ქირურგიული ჩარევის ან / და სხივური თერაპიის დროს ლიმფური კვანძების 
მოცილება გქონდათ, თქვენ იმყოფებით 0 სტადიაში.

•	 ლიმფოედემა შეიძლება არასდროს გადავიდეს I ეტაპზე.

•	 პირველი სიმპტომების გაჩენამდე ჰკითხეთ ექიმს, როგორ დაეხმაროთ საკუთარ თავს

•	 არ დაელოდოთ შეშუპების გამოჩენას, დახმარების მისაღებად!

•	 იმოქმედე ახლა! - დროულმა მენეჯმენტმა შეიძლება შეამციროს ლიმფედემის 
გაუარესების რისკი.

•	 იზრუნეთ კანზე, ივარჯიშეთ და დაიცავით დიეტა.

 როგორ ხდება ლიმფედემის მკურნალობა?  
მკურნალობის დაწყებამდე საჭიროა პაციენტის საფუძვლიანი გამოკვლევა. ძალზე 
მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, ლიმფედემის განვითარება ხდება ლიმფური კვანძების 
მოცილებით (კეთილთვისებიანი) თუ ლიმფურ კვანძში მეტასტაზის (კიბოს გავრცელება) 
(ავთვისებიანი) გამო. პაციენტის მდგომარეობის მუდმივი კონტროლი აუცილებელია, რადგან 
თუნდაც მიღებულმა მედიკამენტებმა შეიძლება გააუარესოს ლიმფედემა. მკურნალობა 
დამოკიდებულია მდგომარეობის სიმძიმეზე და მასშტაბზე. მიზანი არის

შეშუპების პროგრესირების თავიდან აცილება და კონტროლი და მისი შენარჩუნება ყველაზე 
დაბალ შესაძლო ეტაპზე, რადგან არ არსებობს განკურნება. საუკეთესო გზაა, იცოდეთ 
ლიმედემის შესახებ და გვიან გვერდით ეფექტზე ზრუნვა დაიწყოთ ჯერ კიდევ ხილული ნიშნების 
არსებობამდე.
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ყველაზე გავრცელებულ მკურნალობას ეწოდება ლიმფედემის სრული ფიზიოთერაპიული 
მკურნალობა ან სრული დეკომპენსაციური თერაპია და ის მოითხოვს კომპრესიულ თერაპიას 
მთელი ცხოვრების განმავლობაში. როგორც წესი, მკურნალობა მოიცავს ფიზიოთერაპიას, 
მრავალშრიან ბანდაჟს, კომპრესიულ წინდებს ან სახვევს, ვარჯიშსა და კანის მოვლას. 

სხვა თერაპიებში შედის:

•	 მედიკამენტური თერაპია 
•	 კომპრესიული მოწყობილობა 
•	 პლასტიკური ქირურგია

ჭრილობის 
მოვლა

ჭრილობის 
მოვლა

II ფაზა- 
შენარჩუნების 
ფაზა

II ფაზა
- შენარჩუნების ფაზა

ვარჯიში ვარჯიშილიმფური 
    დრენაჟი 
       მასირებით

        ლიმფური 
    დრენაჟი 
მასირებით

ლიმფური დრენაჟი კომპრესიული 
სახვევებით ან სამოსით
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კომპრესიული თერაპია განკუთვნილია 1, 2a და 2b ეტაპზე მყოფი პაციენტებისთვის და შედგება 
ორი ფაზისგან::

ფაზა 1 ან „შექცევადი, ალაგებადი ეტაპი“: საჭიროა პროფესიონალური მკურნალობა.

ამ ფაზის მართვის მიზანია კუნთების მუშაობის მხარდაჭერა ლიმფედემის მიდამოდან შეშუპებითი 
სითხის მოშორებასა და საერთო მიმოქცევაში დაბრუნებაში. ამ გზით დაზარალებული მიდამოს 
შეშუპება მცირდება ნორმალურ ან ნორმალურთან მიახლოებულ მდგომარეობამდე, რაც 
ჯანსაღი კანის შენარჩუნების პირობაა. ეს მკურნალობა ტარდება ამბულატორიულ რეჟიმში 
და მკურნალობა მოიცავს კანის მოვლას, მასაჟს, ბანდაჟს, კომპრესიას (დამწოლი საშუალებები) 
და ვარჯიშს. მკურნალობას ახორციელებენ სპეციალურად მომზადებული თერაპევტები. 
ლიმფედემის თერაპევტს ასევე შეუძლია დაეხმაროს ღრმა სუნთქვის ტექნიკის, მოდუნების, 
დიეტის და თქვენი ყოველდღიური ცხოვრების გაუმჯობესების სხვა მეთოდების სწავლებაში.

ფაზა 2 ან „შემანარჩუნებელი ეტაპი“:

ამ ფაზაში პაციენტები ცდილობენ შეინარჩუნონ თავიანთი გაუმჯობესებული მდგომარეობა, 
თერაპევტის რჩევის გაგრძელებით, კომპრესიული წინდების გამოყენებით, ვარჯიშით და 
ა.შ., შეშუპების თავიდან ასაცილებლად. შესაძლოა, საჭირო გახდეს მკურნალობის ცენტრში 
რეგულარული ვიზიტი. გაურკვეველია რამდენად ეფექტურია ლიმფური მასაჟი (ხელით 
ლიმფური დრენაჟი), როგორც კომპრესიული თერაპიის დამატებითი მეთოდი უახლესმა 
კვლევებმა 1-2 საათიანი მასაჟის შემთხვევაში აჩვენა სრული უშედეგობა ან მინიმალური შედეგი. 
რადგან შედეგი მინიმალურია და მკურნალობა დროის წამღები, საეჭვოა, რამდენად უნდა იყოს 
ჩართული მკურნალობის კურსში მანუალური ლიმფური დრენაჟი.
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ვის უნდა დავუკავშირდე, თუ საეჭვო ნიშნები 
შევამჩნიე?  

ლიმფედემის მკურნალობის სპეციალისტები, შესაძლოა, სხვადასხვა დარგის 
წარმომადგენლები იყვნენ და ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ტიპის 
მკურნალობის არჩევა გსურთ.

სპეციალისტი შეიძლება იყოს: 

•	 ფიზიოთერაპევტი 
•	 ონკოლოგი 
•	 პლასტიკური ქირურგი 
•	 სისხლძარღვთა ქირურგი 
•	 ანგიოლოგი (სისხლის მიმოქცევის სისტემის ექიმი) 
•	 დერმატოლოგი 

მაგრამ არცერთი არ იყო ლიმფედემის ექსპერტი. დარწმუნდით, რომ თქვენი სამედიცინო 
მომსახურების მომწოდებელი სპეციალიზირებულია ლიმფედემაში. შეამოწმეთ აქვს თუ 
არა თქვენს მახლობელ საავადმყოფოს მითითებული სამკურნალო ჯგუფი, რომელიც 
მუშაობს ლიმფედემასთან. 

ჯანდაცვის დამატებითი პროფესიონალები შეიძლება იყვნენ:

•	 ორთოპედიული ექიმი 
•	 ინტერნისტი 
•	 ფსიქოთერაპევტი 
•	 ორთოპედიული ფეხსაცმლის შემქმნელი 
•	 სოციალური მუშაკი 
•	 დიეტოლოგი
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 ლიმფედემის ქირურგიული.  
ლიმფედემის ქირურგიული თერაპია მნიშვნელოვნად დაწინაურდა ტრადიციული ამოკვეთის 
მიდგომებით, რაც მოიცავს ლიპოსაქციას გვიან ეტაპზე მკურნალობისთვის და კეთდება ცხიმის 
მოცილებით, მხოლოდ პაციენტის მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. თუმცა, ეს არ აუმჯობესებს 
ლიმფურ დრენაჟს კიდურში. ახლა უკვე ხელმისაწვდომია სხვადასხვა პროცედურები - დაავადების 
ეტაპისა და პაციენტის პირად რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებით. 

ეს მოიცავს თანამედროვე მიკროქირურგიულ ლიმფურ შუნტირებას (შემოვლითი გზების 
შექმნას) და ლიმფური კვანძების გადატანას. საუკეთესო შედეგები მიიღწევა ადრეულ ეტაპებზე და 
ამით შეიძლება შემცირდეს ფიზიკური თერაპიის ან კომპრესიული სამოსის საჭიროება. ადრეულ 
ეტაპებზე (I და ადრეული II სტ) მიკროქირურგიული ლიმფური შემოვლითი გზა აკავშირებს ჯერ 
კიდევ ფუნქციურ ლიმფურ სისხლძარღვებს ერთმანეთთან, რაც ლიმფური სითხის მიმოქცევაში 
დაბრუნებას უწყობს ხელს. 

მიკროქირურგიას შეუძლია გააუმჯობესოს ლიმფური დრენაჟის ფუნქცია, შეამციროს შეშუპება 
და სიმძიმე და შეაჩეროს დაავადების პროგრესირება. ეს შეიძლება იყოს ამბულატორიული 
პროცედურა ძალიან მცირე ჭრილობით და ძალიან მცირე სისხლის დანაკარგით. მოგვიანებით 
ეტაპებზე, (მე-2 და მე-3 დასაწყისში), დაზიანებულია მეტი ლიმფური ძარღვები, მაგრამ თუ რბილ 
ქსოვილებში არ არის მკვეთრი ცვლილება, ჯანმრთელი და ფუნქციური ლიმფური კვანძები 
შეიძლება გადაიტანონ დაზარალებულ ადგილზე ლიმფური სისტემის ამუშავებისა და შეშუპების 
შემცირების მიზნით. 

სადონორე ადგილი ლიმფური კვანძის ფლაპისთვის შეიძლება იყოს ქსოვილი გულმკერდის 
გვერდითი კედლის, კისრის ან მუცლის ღრუს ცხიმიდან. თითოეული ლიმფური კვანძის ფლაპი 
იკვებება თავისი საკვები არტერიითა და ვენით, რომლებიც ასევე გადააქვთ და უკავშირებენ 
დაზარალებული კიდურის არტერიასა და ვენას, ლიმფური ნაკადის ხელახალი სტიმულირების 
მიზნით.

გასათვალისიწინებელია, რომ ეს პროცედურები ყველგან არ არის ხელმისაწვდომი და ბევრგან 
კვლავ ექსპერიმენტულად ითვლება.
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გამოყენებული ლიტერატურა

https://www.medicalnewstoday.com/articles/180919 

http://www.jobstcompressioninstitute.com/Education/Lymphedema101/WhatIsLymphedema/ 
https://www.cancer.org/treatand/treatments გვერდითი მოვლენები / ფიზიკური გვერდითი 
მოვლენები / ლიმფედემა / რა არის ლიმფედემა. html 

https://www.cdc.gov/cancer/survivors/patients/ Olympichedema.htm 

https://www.mayoclinic.org/diseases -პირობები / ლიმფედემა / სიმპტომები-მიზეზები / syc-
20374682 

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/ Olympichedema/ Olympichedema-pdq 
https:// Olymphaticnetwork.org/ 

https: // www .surveymonkey.com / შედეგები / SM-H6CS6SMW7 /

ბრიტანეთის ლიმფოლოგიის საზოგადოება: 

https://www.thebls.com/ Australasian Lymphology Association (ALA): 

https://www.lymphoedema.org.au/#2

ლიმფოედემის დამხმარე ქსელი (დიდი ბრიტანეთი): 

https://www.lymphoedema.org/ ლიმფედემის ეროვნული ქსელი (აშშ): 

https://lymphnet.org/ http://real.mtak.hu/35928/1/650.2016.30390.pdf 

https: //malyvavirag.hu/kiadvanyok/fasliba-zart-vilag-nyirokodema-kalauz © European Net
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ENGAGE ვებ – გვერდის საკონტაქტო ინფორმაცია

https://engage.esgo.org/ 
ელ.ფოსტა: Eng@esgo.org 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/155472521534076/about/

ENGAGe გირჩევთ დაუკავშირდეთ პაციენტთა ადგილობრივ კავშირებს!

Georgian Patients‘ Union, Eka Sanikidze,   
ekasankidze@yahoo.com  

 საქართველოს პაციენტთა კავშირი, ეკა სანიკიძე,  
ekasankidze@yahoo.com

ENGAGe მადლობას უხდის აღმასრულებელი ჯგუფის წევრებს მუდმივი 
ხელმისაწვდომობისთვის და ამ ცნობარის განახლებაზე მუშაობისთვის.

ENGAGe სურს გულწრფელი მადლიერება გამოუცხადოს ავტორებს მარია 
პაპაგეორგიუს (GR), იკო ტოტს (HU)  

და კლინიცისტებს - ექიმ დოქტორ კარინა დალ სტეფენსენს (DK)  
და დოქტორ მურატ გულტეკინს (TR) ამ ცნობარის განხილვისთვის




