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képek, miopátia, mentális zavarok) elkerü−

lése, megelõzése, kezelése jelenti a nehéz−

séget. Ha figyelembe vesszük azt a tényt,

hogy a kezelésre szoruló betegcsoport jel−

lemzõen az idõs populációból kerül ki – ak−

kor válik világossá, hogy a más okok miatt is

fokozattan esendõ betegek kezelése miért

igényel nagy gondosságot. A kortikoszteroid

terápia nem kellõen optimális volta miatt az

egyéb gyógyszeres terápiás lehetõségek in−

tenzív kutatás tárgyai.

Több adat támogatja az acetilszalicilsav

(ASA)−terápia jótékony voltát, amit a gyulla−

dás miatt jelentkezõ trombocitózis, vala−

mint az ASA−interferon mediálta folyama−

tokra gyakorolt gátló hatása magyarázhat. A

kortikoszteroid terápia dózisának csökken−

tését elõsegítõ immunszupresszív gyógysze−

res terápiás megoldások közül a metotrexat

és a biológiai terápiában alkalmazott tumor

nekrózis faktor gátló szer, az infliximab jó−

tékony hatásáról ismeretesek közlemények.

Mindazonáltal az utóbbi terápiás megoldá−

sok kellõen megalapozott javaslatához ket−

tõs vak, randomizált tanulmányok lennének

szükségesek. (8)

ÖSSZEFOGLALÁS
Az óriássejtes arteritis/polymyalgia rheuma−

tica jellemzõen az idõs korban jelentkezõ,

minden részletében nem tisztázott immun−

patomechanizmusú kórkép, amit a közepes

és nagyméretû elasztikus artériák gyulladá−

sa, vagy a synovium gyulladása okoz. A be−

tegség spektruma széles, a típusos cranialis

forma, a nagyér−manifesztációs forma, a

szisztémás gyulladás képében jelentkezõ

forma, valamint polymyalgia rheumatica tí−

pusa különíthetõ el. Amennyiben az idõs

betegek között a jellemzõ tüneteket megta−

láljuk, az elõfordulási gyakoriság oly mérték−

ben fokozódik, hogy az az alapellátás szint−

jén is felismerhetõ feladatként fog jelent−

kezni. A tünetekbõl adódóan a betegek jel−

lemzõen reumatológiai, neurológiai, szemé−

szeti, angiológiai−érsebészeti, onkológiai,

immunológiai és fertõzõ betegségekkel fog−

lalkozó ambulanciánkon kerülnek felisme−

résre. 

A diagnózis felállításának alapja az idõs be−

tegekben jelentkezõ heterogén, de jellemzõ

mintázatot mutató tünetek felismerése,

majd a klinikai gyanú felvetése után képal−

kotó, illetve szövettani vizsgálat elvégzése.

A gyors diagnózis jelentõsége az esetleges

látásvesztés megelõzése, az egyéb irányú in−

tenzív kivizsgálások elkerülése, valamint a

tünetek enyhítésén keresztül az életminõ−

ség javítása lehet. A kortikoszteroid terápia

a mai napig elsõként javasolható gyógysze−

res kezelés, azonban a kezdeti látványos te−

rápiás eredmények ellenére a gondozás so−

rán a késõbbiekben a betegség kiújulása, va−

lamint a gyógyszeres terápia mellékhatásai−

nak megjelenése fenyeget. Mindezek alap−

ján a GCA/PMR−betegségben szenvedõ be−

tegek fokozott odafigyelést, gondos terápiás

mérlegelést igényelnek.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A nyiroködéma gyakori tünet, ami akkor ala−

kul ki, ha a nyirokrendszer nem tudja elszál−

lítani a nyirokköteles anyag− és folyadék−

mennyiséget a szövetekbõl. A tünet a klini−

kai kép alapján könnyen diagnosztizálható és

az állapot kezelhetõ. A nyiroködémás beteg

megõrizheti munkaképességét, és a súlyo−

sabb esetekben is önellátó maradhat. Keze−

lés nélkül a nyiroködéma munkaképtelensé−

géhez, majd mozgáskorlátozottságához ve−

zet. A kezeletlen nyiroködémában szövõd−

mények alakulhatnak ki, melyeknek kezelé−

se költséges, sokszor kórházi ellátást igényel−

nek, az életet is veszélyeztethetik. A házior−

vosoknak igen fontos szerepük van abban,

hogy a betegek, akiknek nyiroködémájuk

van, szakszerû kezelésben részesülhessenek.

A nemzetközi konszenzus ajánlásaira építve a

nyiroködéma kezelésének „magyar változa−

ta” nemzetközileg elismert.

BEVEZETÉS
A nyiroködéma gyakori tünet, a lakosság 

2μ2,5%−át érinti önálló betegségként, vagy

más perifériás keringési zavarhoz csatlakoz−

va. Az utóbbi évtizedben a lymphológia

több figyelmet kap és fejlõdésnek indult,

aminek okai:

A nyiroködéma a háziorvosi gyakorlatban
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11.. A nyirokkeringés jelentõségének felisme−

rése az immunfolyamatokban és a tumor−

genezisben.

22.. A nyiroködémás betegek számának növe−

kedése.

33.. Fontos szempont lett a munkaképesség

csökkenésének veszélye, növekedett az

esztétikai megfelelés igénye.

44.. A szövõdmények következtében jelent−

kezõ magas ellátási és kezelési költségek.

55.. A kezelési módszerek standardizálása. 

A NYIROKÖDÉMA MEGHATÁROZÁSA
Nyiroködéma akkor alakul ki, ha a nyirokrend−

szer (nyirokér, nyirokcsomó) elégtelenné vá−

lik arra, hogy elszállítsa a szövetekbõl azt a fo−

lyadék− és anyagmennyiséget, amit a vénák

nem képesek rezorbeálni. Ez a nyirokköteles

szöveti anyag a folyadék 20–25%−a és a nagy

molekulasúlyú anyagok 30–35%−a. Nyiroködé−

mában a szövetekben felszaporodik a fehérje−

és zsírdús folyadékgyülem, amiben a krónikus

gyulladásra jellemzõ sejtek vannak.

A NYIROKÖDÉMA OSZTÁLYOZÁSA
11.. Primer (elsõdleges) nyiroködéma akkor

alakul ki, ha a nyirokrendszer elemei ve−

leszületetten károsodottak.

11..11.. Fejlõdési rendellenességek, ismert gén−

elváltozások, örökletes nyiroködéma,

Milroy−, Meige−, Noonan−szindrómák a

leggyakoribbak. Kromoszóma−rendelle−

nességek bizonyíthatók, több szervrend−

szert érintõ tünetegyüttesek jellemzõek.

11..22.. Nem örökletes veleszületett nyiroködé−

ma: a tünetek megjelenésének ideje

alapján megkülönböztethetõ a csecse−

mõ− vagy gyermekkorban megjelenõ for−

ma (kongenitális), a fiatal felnõtt kor−

ban, 35 éves korig (praecox) és késõbbi

életévekben manifesztálódó (tardum)

típusok.

22.. Másodlagos (szekunder) nyiroködéma

akkor alakul ki, ha a nyirokrendszert vala−

milyen károsodás éri, aminek következté−

ben a nyirokfolyadék nem tud eltávozni a

szövetekbõl. A leggyakoribb okok:

22..11.. Mûtétek után: a daganatok radikális se−

bészi kezelése és a nyirokcsomók blokk−

disszekciója következtében a post−mas−

tectomiás nyiroködéma az operáltak

35–40%−nál a felsõ végtagon, a háton,

mellkas bõrén képzõdik. A kismedence

és a külsõ nemi szervek daganatainak ra−

dikális mûtétei után a betegek 1−2%−

ánál jelenik meg nyiroködéma az alsó

végtagon és a genitáliák területén.

Érsebészeti mûtétek után 0,2–2% a nem

várt nyiroködémás szövõdmény. Plasztikai

sebészeti beavatkozások, égés következté−

ben károsodott nyirokerek mûködési hiánya

okoz post−surgical ödémát.

22..22.. Irradiáció után az ionizáló sugárzás által

roncsolódott nyirokcsomók zárják el a

nyirokelfolyás útját.

22..33.. Daganat a nyirokcsomóban (primer

vagy metasztatikus) elzárhatja a nyirok−

folyás útját. Ebben az esetben malignus

nyiroködéma a diagnózis.

22..44.. Gyulladások károsítják a nyirokereket és

a kötõszövetet, pl. ismétlõdõ erysipelas.

22..55.. Angiodysplasia társulhat a nyirokerek

fejlõdési rendellenességeihez.

22..66.. Baleset: trauma következtében (törés,

zúzódás) sérülhet a nyirokrendszer.

22..77.. Filariasis: trópusokon endémiás parazi−

ta a nyirokerekbe jut, és azokat elzárva

okozza a progresszív nyiroködémát.

33.. Kevert ödéma formák: A különbözõ ödé−

matípusok együttesen is megjelenhet−

nek, ilyenkor el kell különíteni a végtag−

duzzanat különbözõ eredetét, pl. kardiá−

lis ödéma, phlebödéma, lipödéma, nyi−

roködéma. A pontos diagnózis a kivizsgá−

lás és a kezelés elemeinek a meghatározá−

sánál fontos.

A NYIROKÖDÉMA KLINIKAI TÜNETEI
A klinikai tünetek igen jellegzetesek, és se−

gítségükkel a megvastagodott végtag meg−

különböztethetõ más ödémaformáktól 

– a kéz− és lábfej cipószerûen duzzadt,

– az ödéma az ujjbenyomatot csak a korai

stádiumokban tartja,

– késõi stádiumban a fi−

brotikus ödéma nem

tartja az ujjbenyomatot

(non−pitting),

– a bõr a stádiumtól függõ−

en fényes, feszes, na−

rancsbõr rajzolatot mu−

tat,

– az ujjak duzzadtak, a

Stemmer−féle jel pozitív

( az ujjak bõre a fehér−

jedús folyadékgyülem

miatt nem ráncolhatók),

– a csukló, boka területén

és az ujjak tövében mé−

ly, ún. csecsemõráncok

vannak ,

– a bõr megvastagodott,

papillomatosis alakul ki.

A NYIROKÖDÉMA DIAGNÓZISA
Az anamnézis (kialakulás

ideje, kísérõbetegségek)

és a klinikai kép az esetek

jelentõs részében elegen−

dõ a diagnózishoz. Mûsze−

res kiegészítõ vizsgálat

ritkán szükséges:

– mélyvénás trombózis ki−

zárása,

– Doppler−vizsgálat,

– Phlebographia, angiodysplasia, angiogra−

phia, malignus daganat bizonyítása,

– CT, egyéb szükséges laborvizsgálatok,

primer nyiroködémában, ha szükséges,

lymphoscintigraphia.

A NYIROKÖDÉMA STÁDIUMAI
A stádium meghatározása azért fontos, mert

megszabja, hogy a beteget kórházban vagy

szakrendelõben lehet−e kezelni, és milyen

idõtartamú a kezelés.

SSttááddiiuumm  II..::  Az ödéma tartja az ujjbenyoma−

tot, pihenésre megszûnik, reverzibilis.

SSttááddiiuumm  IIII..:: Az ödéma az ujjbenyomatot

tartja, nyugalomban nem szûnik meg, spon−

tán irreverzibilis. Karbantartva tünetmentes

a beteg.

SSttááddiiuumm  IIIIII..:: Az ödéma tésztaszerû, az

ujjbenyomatot nem tartja, szövõdmények

kísérik, irreverzibilis, a beteg munkaképes−

sé tehetõ, életminõség−javulás.

SSttááddiiuumm  IIVV..:: Elephantiasis, a bõr megvas−

tagszik, szövõdmények kísérik, irreverzibi−

lis, kezeléssel életminõség−javulás.

SZÖVÕDMÉNYEK
A kezelés nélkül maradt nyiroködéma foko−

zatosan súlyosbodik, és szövõdmények ki−

alakulása várható. A szövõdmények okai: a

krónikus gyulladás sejtes elemei inflamma−
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torikus citokineket termelnek (IL1, IL6,

IL8), a sejtek által termelt növekedési fak−

torok (FGF, EGF, VGF) hám− és érburján−

zást, a kötõszöveti rostok megszaporodását

okozzák, a tumorgenezis következtében an−

gioma, angiosarcoma alakulhat ki. A helyi

humoralis és sejtes immunitás gyengült, a

bakteriális fertõzések perzisztálnak, mert a

baktériumok nem tudnak a szövetbõl eltá−

vozni a nyirokkeringés zavara miatt.

– PPaappiilllloommaattoossiiss:: a krónikus ödémás szövet−

ben lévõ sejtek által termelt növekedési

faktorok hatására ér−, kötõszövet− és hám−

proliferáció van, ami tömött tapintatú növe−

dékek kialakulását eredményezi. A karfiol−

szerû növedékek redõiben rendkívül bûzös

váladék képzõdik, ami a megrekedt, elpusz−

tult hámsejtek, nyirokfolyadék, baktériu−

mok bomló maradványa.

TTeennnniivvaallóó:: A bõrterületre nem javasolt

kenõcs, mert beragad a papillák mélyedése−

ibe és fokozza a gyulladást, ecsetelõk java−

soltak: Sol. Castellani sine fuchsino FoNo.

Povidone−jód.

– EErryyssiippeellaass:: kórokozó (leggyakrabban) a

Str.ß haemolyticus. Hidegrázás, majd magas

láz, az ödémás végtagon lángnyelvszerû bõr−

pír, esetleg hólyagok, bevérzések, majd se−

bek alakulnak ki.

TTeennnniivvaallóó::  a tünetek kezdetekor azonnal

szisztémás antibiotikum (penicillin). Java−

solt szakorvoshoz utalni.

– NNyyiirrookkccssoorrggááss::  azért alakul ki, mert a bõr

alatt felgyülemlett nagy mennyiségû ödé−

mafolyadék mintegy szétrepeszti a hámot,

és a nyirok a bõrfelszínen „vízfolyásként”

megindul. A nyirokfolyás a hám macerálódá−

sához, kisebesedéséhez vezet, ami követ−

kezményesen bakteriális fertõzõdést von

maga után. A fehérjevesztés is következ−

mény. A ruha, cipõ átázása súlyosan rontja

az életminõséget, és a beteg szociális izolá−

ciójához vezet.

TTeennnniivvaallóó:: átmenetileg nedvszívó kötszer

(nem gézlap, mert az átivódva fokozza a

macerációt), a komplex ödémamentesítés

megkezdése, a manuális nyirok−drainage és

kompressziós pólya alkalmazása után né−

hány nappal megszûnik a nyirokfolyás.

– EEkkccéémmaa::  az ödémás hám feszül, gyorsan

kiszárad, hámlás, berepedezések alakulnak

ki. A száraz bõr viszket, ezért felületes eró−

ziók keletkeznek a vakarás következtében,

melyek felülfertõzõdnek.

TTeennnniivvaallóó::  hidratáló és zsírozó krémek,

pl. Cremor Regrigerans FoNo.

– LLyymmpphhaannggiieeccttaassiiaa:: a hám alatti kicsiny

nyirokerek tágulata a nyirokpangás követ−

keztében. A tágult erek a hámot elõdombo−

rítják, áttetszõ nyirokfolyadékot tartalmaz−

nak, ezért hólyagokhoz hasonlítanak. A fe−

lettük feszülõ bõr sérülékeny, könnyen fel−

reped, a tágult nyirokcisztában lévõ nyirok−

folyadék kifolyik, macerálja a bõrt, felületes

sebek, majd bõrfertõzések, mélyebb szövet−

hiányok alakulhatnak ki.

TTeennnniivvaallóó:: sürgõsen ödémamentesítõ ke−

zelésre kell küldeni a beteget, ha már sérült

a bõr és nyirokfolyás van, akkor fertõtlenítõ

ecsetelõ pl. povidone−jód és nedvszívó pár−

na javasolt. A megfelelõ kezelés (manualis

nyirok−drainage, kompressziós pólya) után

48–72 óra alatt megszûnik a nyirokcsorgás.

– LLyymmpphhaannggiioommaa::  a bõr nyirokereinek jóindu−

latú daganata. A fokozott angiogenezis követ−

keztében kialakulhat a krónikus nyiroködé−

más végtagon. A bõr felszínérõl kiemelkedõ,

csoportosan látható 5–10 mm nagyságú, puha

tapintatú, bõrszínû, ép bõrrel fedett tumorok.

Malignus átalakulás ritka, de lehetséges.

TTeennnniivvaallóó:: Szakorvoshoz kell fordulni, és

kezelésre kell küldeni a beteget.

1. ÁBRA. 

2. ÁBRA. 3. ÁBRA. 
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– LLyymmpphhaannggiioohheemmaannggiioo  ssaarrccoommaa  ((SStteewwaarrtt−−

TTrreevveess−−sszziinnddrróómmaa)):: ritka súlyos szövõdmé−

nye a krónikus nyiroködémának. Gyorsan

növekedõ, korán metasztatizáló, terápiare−

zisztens daganat.

TTeennnniivvaallóó:: az ödémás végtagon 1−2 cm

nagyságú livid, kékes színû, tömött tapinta−

tú, esetenként vérzékeny daganatok. Szö−

vettani vizsgálat és onkológiai kezelés.

−−  UUllccuuss  ccrruurriiss:: a lábszárseb kialakulása

nem ritka. Elsõsorban az elhanyagolt, nyi−

rokfolyással, papillomatosissal, szövõdmé−

nyes erysipelassal járó esetekben alakul ki.

Azokban az esetekben gyakoribb, melyek−

ben a nyiroködéma mélyvénás elégtelenség−

gel vagy érszûkülettel társul.

TTeennnniivvaallóó:: szakszerû sebkezelés, elsõdle−

ges a seb okának meghatározása, szakorvos−

hoz kell irányítani a beteget.

A szövõdmények súlyosbítják a nyiroködé−

mát, a beteg szenvedéseit fokozzák, gyakran

kórházi kezelést igényelnek, növelik a keze−

lés költségeit, súlyosan rontják az életminõ−

séget, bizonyos esetekben a beteg életét is

veszélyeztetik (szövõdményes orbánc, szep−

szis, lymphangiosarcoma).

A KRÓNIKUS NYIROKÖDÉMA KEZELÉSE
A kezelés elve: tekintettel arra, hogy az ödé−

ma kialakulásának az az oka, hogy a nyirok−

rendszer nem alkalmas arra, hogy a nyirokfo−

lyadékot a szövetekbõl elszállítsa, a kezelés

elve az, hogy meghatározott fizioterápiás

módszerek kombinációjával elvezetésre ke−

rüljön a károsodott nyirokrendszer csökkent

mûködése miatt a szövetekben rekedt magas

zsír− és fehérjetartalmú ödémafolyadék.

A kezelés korszerû szervezését neves szak−

emberekbõl álló nemzetközi bizottság kon−

szenzus−tárgyalásai alapján állítottuk össze.

A komplex kezelés hatására: a prelym−

phatikus résekbõl a nyirokkapillárisokba jut

a nyirok, növekszik a kötõszöveti nyomás,

növekszik a centrális nyirokszervek aktivitá−

sa, aktiválódik az izompumpa, fokozódik a

lymphangionok kontrakciója, csökken a pe−

rifériás vénás nyomás, átépíthetõ a kötõszö−

vet. A kezelést orvos indikálja (megállapítja

a kontraindikációkat), a kezelés elemeit a

gyógytornásszal együtt határozzák meg.

Az orvos ellenõrzi az esetleges kezelési szö−

võdményeket és meghatározza a kezelés üte−

mét (gyakoriság, kezelésismétlés), rugalmas

pólyával, gyógyharisnyával, gyógycipõvel látja

el a beteget.

A KEZELÉS ELEMEI

1. Manuális (kézi) nyirok-drainage
Az eljárás azon alapul, hogy a centrális nyi−

rokcsomók és nyirokerek szívó (draináló)

hatást fejtenek ki a perifériás erekre, me−

lyekbõl a nyirokfolyadék meghatározott „fo−

gásokkal”, masszírozáshoz hasonlóan, de

mindig csak centroipetális irányban kerül

elvezetésre a centrum felé (gyógytornász

végzi, aki a módszert elsajátította).

2. Kompressziós kezelés rövid megnyúlású
rugalmas pólyákkal
40–70% megnyúlású pólyákkal speciális

technikával kerül bekötésre a végtag. A

kompresszió csökkenti a vénás pangást, fo−

kozza a szöveti nyomást a mobilis nyirokfo−

lyadékra, fokozza az izompumpát. A mód−

szert az alkalmazandó kiegészítõk használa−

tával együtt meg kell tanulnia a betegnek is.

3. Speciális gyógytorna
Olyan gyakorlatsor, mely az izompumpa op−

timális aktiválásával csökkenti a vénás peri−

fériás nyomást és drainálja a nyirokfolyadé−

kot. Gyógytornász tanítja be.

4. Bõrgyógyászati kezelés
Gyakoriak a bõrgyógyászati szövõdmények,

ezért a bõrgyógyászati kezelés nélkülözhe−

tetlen (szakorvos állítsa be a kezelést).

5. Súlykontroll
Gyakori kísérõ tünet a túlsúly, ésszerû súly−

csökkentés szükséges.

6. Csoportos betegfoglalkozás
Szolgálja a beteg tájékoztatását, melynek kap−

csán ismertetni kell a betegség kialakulásának

okait, a kezelés formáját, rendszeresen szük−

ség van arra, hogy a beteg elmondhassa pana−

szait, a kezelés során felmerülõ kérdéseit.

A KEZELÉS SZERKEZETE
A kezelés két szakaszra osztható, és mind−

két szakaszban meghatározott kezelési ele−

mek segítik az ödémamentesítés folyama−

tát. A komplex kezelés azt jelenti, hogy a

nyiroködémás beteg állapotának, az ödéma

típusának és stádiumának megfelelõen ke−

rül felépítésre a kezelés és a gondozás.

I. kezelési szakasz
Nevezhetõ intenzív szakasznak is, aminek a

célja a végtag ödémamentesítése, a mobilis

ödémafolyadék eltávolítása. A beteg naponta

(ha lehet többször) részesül kezelésben. Súlyos

esetben, szövõdmények fennállásakor a kórházi

fekvõbeteg−osztályos elhelyezés szükséges.

A kórházi kezelés indokai: teljes komp−

ressziós kötésben az utcai forgalomban a be−

teg nem vehet részt, a napi kezeléshez az

utaztatás költséges, súlyos esetben a szisz−

témás keringés ellenõrzése szükséges.

A kezelés elemei: egymásra épülnek, ami

2–4 órát vesz igénybe naponta. A kezelés

idõtartama (2–4 hét) a nyiroködéma stádiu−

mától függ. Az elsõ szakaszban orvosi gyógy−

harisnya nem javasolt.

II. kezelési szakasz
Nevezhetõ fenntartó kezelésnek is, mely−

nek folyamán a cél az elért ödémamentes ál−

lapot tartósítása. Az állapot fenntartását biz−

tosító kezelés a nyiroködémás beteg részére

egész életében szükséges. 

Orvosi gyógyharisnya a mobilis ödéma

megszûnte után adható. Szerepe rendkívül

fontos, mert tartósítja a mobilis ödéma eltá−

volítása utáni állapotot. Ödémás végtagra

nem alkalmazható. A harisnya készülhet al−

só és felsõ végtagra, a végtag állapotához

igazodva lehet standard és egyéni méret.

A nyomás erõssége, azaz a kompressziós

fokozat lehet II–IV. (30–60 Hgmm).

Amennyiben a harisnya minõsége nem meg−

felelõ, a kezelés eredménye tönkremegy, a

nyiroködéma ismét megjelenik, kialakulnak a

gyógyszeres kezelést igénylõ szövõdmények,

az állapotromlás következtében a beteg mun−

kaképtelenné válik, ismételten költséges kór−

házi kezelésekre szorul. Kompressziós kezelés

rövid megnyúlású rugalmas pólyákkal

Az ödémamentes állapot fenntartása érde−

kében szükséges a pólyák rendszeres haszná−
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lata: nagy melegben, utazáshoz, ülõ munká−

hoz, megerõltetõ munkához, minden eset−

ben, ha a harisnya viselése nem kényelmes, a

naponta végzendõ tornához, súlyos esetben

az éjszakai alváshoz.

KEZELÉSI HIBÁK
A komplex ödémamentesítõ kezelés oki ke−

zelés, és a szakmai elõírásoknak megfelelõen

végrehajtva eredményes. A betegnek folya−

matos karbantartással kell fenntartania a nyi−

rokelvezetést. 

A kezelés hitelét rontja, ha tájékozatlanság,

szakmai ismeretek elégtelensége, munkaerõhi−

ány vagy más okok miatt a komplex kezelést

nem hajtják végre, csak annak bizonyos eleme−

it végzik, pl. mechanikus gépi kezelést kizáró−

lagosan vagy túlsúlyban használnak, elhagyják a

rugalmas pólyát a tornagyakorlatok alatt, egyál−

talán nem végeztetnek tornát, nem megfelelõ

minõségû gyógyharisnyát írnak, a beteget nem

tájékoztatják kellõképpen betegségérõl, ezért

közremûködése sem megfelelõ.

A nem megfelelõen végrehajtott kezelés

nem vezet gyógyuláshoz, a beteg elveszíti a

kedvét és bizalmát a kezelésben. Gyakori, hogy

a szakszerûtlen kezelések az állapot súlyosbo−

dását okozzák. A gépi kezelés nem megfelelõ

indikációval trombózist, erysipelas aktiválódá−

sát, sebképzõdést okozhat.

A KOMPLEX NYIROKÖDÉMA−MENTESÍTÕ 
KEZELÉS KONTRAINDIKÁCIÓJA

1. A manuális nyirok-drainage abszolút kon-
traindikációja
Bõrmetasztázisokkal járó malignus folyamat,

kifekélyesedett daganat, mélyvénás trombózis,

thrombophlebitis, akut gyulladás (erysipelas,

bõrfertõzések).

Relatív kontraindikáció: dekompenzált keze−

letlen szívbetegség, kezeletlen hipertónia, ke−

zeletlen hyperthyreosis, a beteg együttmûkö−

désének hiánya.

2. A kompressziós pólya alkalmazásának ab-
szolút kontraindikációja
Plegiás beteg, súlyos arthrosisban szenvedõ

beteg, akiknél az otthoni kezelés nem meg−

oldott, idõs, önellátásra képtelen beteg, aki−

nél az otthoni kezelés nem biztosított, kriti−

kus végtag−ischaemia, 0,6−nál alacsonyabb

Doppler−index.

3. A kompressziós orvosi gyógyharisnya alkal-
mazásának abszolút kontraindikációja
Kezeletlen, ödémás végtagon a harisnya alkal−

mazása súlyos hiba, rontja az ödéma állapotát,

tönkreteszi a beteg együttmûködésének mo−

tivációját, költséges (mert felesleges pénzki−

adás), ekcéma, gombás fertõzés, fekély, nyi−

rokcsorgás.

4. A kompressziós orvosi gyógyharisnya alkal-
mazásának relatív kontraindikációja
A beteg rossz együttmûködése, súlyos ízületi

panaszok, plégiás végtag.

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A rövid megnyúlású rugalmas pólya és az orvo−

si gyógyharisnya hatásának és felírhatóságának

ismerete azért fontos a háziorvos részére, hogy

a beteget tájékoztatni tudja. A harisnya készí−

téséhez szükséges méretvétel nehéz szakfel−

adat, ezért javasolt, hogy azt mindig a szakinté−

zet és a harisnyát készítõ cég képviselõje vé−

gezze. Félévente jogosult a beteg új segédesz−

közökre.

A HÁZIORVOS SZEREPE A NYIROKÖDÉMA 
FELISMERÉSÉBEN, A BETEGIRÁNYÍTÁSBAN
A nyiroködéma osztályozásának és a klinikai tü−

neteknek az ismerete lehetõvé teszi a házior−

vos részére, hogy felismerje, és más ödé−

mamegjelenési formáktól elkülönítse a nyirok−

ödémát. A háziorvosnak fontos szerepe van ab−

ban, hogy a betegek a nyiroködéma korai stádi−

umában jussanak el a szakintézetbe, és abban

is, hogy a gondozásban rendszeresen megjelen−

jenek. Észleli a klinikai tünetek alapján a

nyiroködéma megjelenését vagy meglétét, és a

beteget szakrendelõbe irányítja. A rizikócso−

portokban (pozitív családi anamnézis, ma−

lignus tumor radikális mûtéte, vénás keringési

zavar stb.) felhívja a beteg figyelmét az ödé−

makialakulás lehetõségére. Jelenleg kevés

megbízható nyiroködéma−kezelõhely mûködik. 

A betegeket olyan szakintézetbe kell irányí−

tani, ahol orvos−gyógytornász team dolgozik, és

fekvõbeteg−háttérrel tudják kezelni a betege−

ket. Ennek az a magyarázata, hogy a kezelést a

lymphológiában jártas szakembernek kell java−

solnia, orvosnak kell a kezelés elemeit megha−

tározni és a gyógyászati segédeszközök számát,

minõségét, rendszeres cseréjét irányítani. Ter−

mészetgyógyászati kezelések önmagukban,

nem akkreditált kezelõhelyeken végzett be−

avatkozások kártékonyak a nyiroködéma keze−

lésében.

A HÁZIORVOS SZEREPE A GONDOZÁSBAN
A háziorvosnak igen fontos szerepe van a beteg

gondozásában is:

– tájékozódik arról (ellenõrzi), hogy a beteg

végrehajtja−e az elõírt kezelést (hordja a ha−

risnyát, fáslizik, tornázik),

– számon tartja, hogy a féléves kontrollon (álla−

pot−meghatározás, új harisnya felírása) meg−

jelenik−e,

– észleli a szövõdményt, és a beteget szakren−

delõbe vagy kórházba irányítja,

– a gyógyászati segédeszköz−ellátás gondjaiban

(anyagi háttér, utazási költség, szociális tá−

mogatás) segíti, irányítja a beteget,

– ha lehetséges, kapcsolatot tart a nyiroködé−

ma−kezelést végzõ szakintézettel.
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