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Dünyada ve Türkiye’de en sık görülen 
malignitedir. 

Erken tanı ile tedavide başarı 
yüksektir. 



Omuz hareketlerinde kısıtlılık (%17-70) 
Lenfödem (%6-30) 

Ağrı 
Kilo alma 
Yorgunluk 
Depresyon 

Olumsuz vücut imajı 



} Hastalık ilişkili 
◦  Kemik veya yumuşak doku tutulumu 
◦  Paraneoplastik 
◦  Sinir tutulumu, nöropatik ağrı 



} Tedavi ilişkili 
◦  Cerrahiye bağlı (Fantom ağrısı, skar ağrısı) 
◦  Kemoterapiye bağlı (PNP, AVN) 
◦  Radyoterapiye bağlı (Fibrozis, myelit) 



} Kronik ağrı 
◦  Boyun, omuz ağrısı 
◦  Miyofasial ağrı sendromu 
◦  Fibromiyalji 



}  Omuz eklem hareketini korumak 
}  Kolun normal kullanımını sağlamak 
}  Yara ve kol bakımını öğretmek 
}  Ödem ve enfeksiyonu önlemek 
}  Ağrı tedavisini planlamak 
}  Günlük yaşam ve iş hayatına dönüşü 

hızlandırmak 
}  Yaşam kalitesini arttırmak 



}  İlaç tedavileri 
◦  Parasetamol 
◦  Nonsteroid antiinflamatuar 
◦  Opioidler 
◦  Adjuvan ilaçlar 

} Girişimsel tedaviler 
◦  Sinir blokları 



} Fizik tedavi 
◦  TENS, alçak frekanslı akımlar 
◦  Masaj, biyofeedback 
◦  Gevşeme egzersizleri 
◦  Sıcak ve soğuk uygulamalar 
◦  Tetik nokta enjeksiyonu 



Genellikle göz ardı edilen 
bir sorundur. 

Oysa  
Sıklığı, fonksiyon ve yaşam 
kalitesine etkisi nedeniyle 

unutulmamalıdır. 



} Arteriyel 
} Venöz 
◦  İnterstisyel sıvının %90’ını 

rezorbe eder. 

} Lenfatik 
◦  Makromolekül ve immün 

sistem hücrelerini 
dolaşıma taşır. 



}  Lenf sıvısı; su, protein, 
hücresel kalıntılar, 
toksinler ve 
makromoleküllerden 
oluşur. 

}  Bu partiküller yüzeyel 
ve derin lenfatik 
damarlar ile dolaşıma 
katılır. 



}  Lenf nodları, 
}  Timus,  
}  Dalak,  
}  Karaciğer,  
}  Akciğer,  
}  Kemik iliği,  
}  Peyer plakları, 
}  Duktus torasikus. 
 



}  Bacaklardan gelen lenf 
torasik kanal ile sol 
internal juguler ven ile 
subklavien venin 
birleşim noktasında 
venöz sisteme boşalır.  

}  Başın sol kısmı, sol kol 
ve göğüs bölgesi de 
aynı venöz sisteme 
karışır. 



}  Boyun ve başın sağ 
kısmından, sağ kol ve 
toraks bölümlerinden 
toplanan lenf ise sağ lenf 
kanalına karışır.  

}  Daha sonra sağ 
subklavian ven ile internal 
juguler venin birleşim 
noktasında venöz 
sisteme boşalır. 



}  Lenfatik dolaşımın 
bozulması sonucu 
proteinden zengin 
interstisyel sıvının 
bölgesel veya 
yaygın olarak 
birikimidir. 



}  Tümör evresi 
}  Radikal cerrahi 
}  Radikal radyoterapi 
◦  Yumuşak doku ve lenf nodu fibrozisi 

}  Aksiller diseksiyon 
◦  SLN örneklemesinde daha az görülür 

}  Lenf nodu sayısı 
}  Yaş 
◦  55 yaş üstü risk artar, 

}  Obezite 
}  Dominant taraf 



}  Ameliyatlı koldan kan aldırmayın, 
}  İğne yaptırmayın, 
}  Aşı olmayın, 
}  Tansiyon ölçtürmeyin, 
}  Manikür yaptırmayın, 
}  Dikiş dikerken yüksük kullanın,  
}  Ev ve bahçe işlerinde eldiven kullanın, 
}  Güneşten korunun, 
}  Dışarıda çıplak ayakla dolaşmayın. 



}  Nemlendirici kullanın, 
}  Koltuk altı temizliğine özen gösterin, 
}  Jilet kullanmayın, 
}  Sıkı saat, yüzük, bilezik kullanmayın, 
}  Ağır çanta taşımayın, 
 (İlk 2 hafta 2,5 kg, 6 hafta 5 kg) 

}  Böcek ısırmasından korunun, 
}  Kesi olduğunda su ve sabunla yıkayın, 
}  Uzun yolculuklarda bası giysisi kullanın 



}  %80 cerrahiden sonra ilk 2 senede olur. 
}  Başlangıç genellikle yavaş ve sinsidir. 
} Yakınmalar: sıklık sırasına göre 
◦  Gerginlik,  
◦  Dolgunluk hissi,  
◦  Ağrı,  
◦  Hareket kısıtlılığı,  
◦  Uyuşma, 
◦  Kuvvetsizlik  



}  Biyoimpedans 
} Çevre ölçümleri 
◦  Web aralığı,  
◦  Ulnar stiloid,  
◦  Dirseğin 10 cm altı ve 
◦  15 cm üzerinden ölçülür. 
◦  Postop 6. haftadan sonra 2 cm’den fazla ise 

} Volumetre 
◦  2 taraf arasındaki volüm farkı 200 ml’den fazla ise 

lenfödem kabul edilir. 



}  Fizik tedavi 
◦  Kompleks dekonjestif tedavi 
◦  İntermitan pnömatik pompa 

}  İlaç tedavisi 
◦  Diüretik, antibiyotik, benzopiron 

}  Psikososyal tedavi 
}  Cerrahi tedavi 
◦  Rekonstriktif 
◦  Shunt 
◦  Liposuction 
◦  Rezeksiyon 



}  Tedavi fazı 
◦  10-20 seans sürer 
◦  Cilt bakımı 
◦  Manuel lenf drenajı 
◦  Çok tabakalı bandajlama 
◦  Bandaj ile eklem hareket açıklığı egzersizleri 
◦  Pnömatik kompresyon 

}  İdame faz 
◦  Cilt bakımı, self drenaj,  
◦  Düşük gerim elastik giysi ve egzersiz 



}  Kuru ve temiz olmalı 
}  Nötral PH sabun ve nemlendirici kullanmalı 
}  Travmadan kaçınmalı 
}  Mekanik basınçdan kaçınmalı (dar giysi, takı) 
}  Termal koruma sağlanmalı (güneş, aşırı sıcak 

ve soğuk) 
}  Baro travmadan korunmalı (uçakta basınç 

giysisi) 



}  Hafif manuel teknikle yüzeyel lenfatikler 
uyarılır. 

}  Aksilloaksiller ve aksilloinguinal anastomozlar 
yoluyla lenf sağlam gövde bölgelerine 
aktarılır. 

}  Aksesuar lenf kolektörlerinin gelişimi 
sağlanır. 

}  Erken tedavide başarı 
 fazladır. 



}  Lenfin lenf damarı hasarının olduğu bölgelerden 
boşaltma bölgelerine hareket ettirildiği nazik ve 
yüzeysel olarak odaklanmış bir masaj. 

}  Önce etkilenen ekstremitenin proksimal bölümüne 
masaj uygulanır. Boşaltma bölgelerindeki lenf 
damarlarını genişlettiği düşünülür. 

}  Sonra distalden proksimale ritmik masaj uygulanır.  
}  Ortalama 1 seans 45-60 dakika sürer. 



KESİN 
}  Akut enfeksiyon 
}  Derin ven trombozu 
}  Konjestif kalp 

yetmezliği 

GÖRECELİ 
}  Hipertansiyon 
}  Diabetes mellitus 
}  İnme 
}  Astım 
}  Aktif malignite 



}  İlaç 
◦  Dafllon 
◦  Sistemik ve topikal antibiyotik 

}  Diyet 
◦  Yeterli sıvı alımı 
◦  Sağlıklı beslenme 
◦  Alkol, kafein, tuzun azaltılması 
◦  Düşük kalori ve düşük yağlı diyet 

}  Psikososyal destek 
◦  Eş desteği, destek grupları 
◦  Aktif yaşam tarzı 
◦  Profosyonel destek 



}  Kısa gerim bant kullanılır, 
}  İstirahat basıncı düşüktür,  
}  Egzersizde basınç yükselir, 
}  Elastik bandaj kullanılmaz. 



}  MLD sonrasında 10-20 seans uygulanır. 
}  Haftada 5 gün yapılır. 24 saat kolda kalır. 
}  3 kat uygulanır 
◦  Alçı çorabı ve parmak bandajı 
◦  Alçı pamuğu 
◦  Düşük gerimli bandaj 



}  Hareketi önlemez, 
}  Konforlu ve etkindir. 



}  Kola yerleştirilen plastik bir manşon, motor 
yardımı ile aralıklı olarak şişirilir. 

}  Manşon odacıklardan oluşur. 
}  Distalden proksimale şişrilir. 
}  Odacık sayısı 1-12 arasında olabilir. 
}  Erken dönemde faydalıdır. 
}  KDT’ye ilave olarak uygulanır ise etkinlik 

artar. 
}  Basınç diastolik basıncı aşmamalıdır (<60 

mmHg) 



}  15 dakika ile başlanır, 1 saate kadar arttırılır. 
}  Ekstremite elevasyonda olmalıdır. 
}  Kontrendikasyonları: 
◦  Tedavi edilmemiş malignite 
◦  Kalp yetmezliği 
◦  Aktif enfeksiyon 
◦  DVT 
◦  Antikoagülan tedavi 
◦  Yeni cilt grefti 
◦  Gangren 



}  Kol manşonu 
}  Göğüs manşonu 
}  Gövde manşonu 



}  KDT’nin 2. fazında kullanılır. 
}  İdame tedavide yeri var. 
}  Distal basınç>proksimal basınç olmalı 
}  İşlevi:   
◦  ödem sıvısını mobilize edersıvı birikimi önler 
◦  Lenfatik akımı arttırır 
◦  Venöz dönüşü arttırır 
◦  Kolu travmadan korur 
◦  Kolun düzgün şekillenmesini sağlar 

}  Dezavantajları 
◦  Giymesi zor, rahatsız, pahalı 
◦  Estetik kaygı 



}  Postop 20-30 mmHg-Ccl 1 
}  Hafif, orta lenfödem 30-40 mmHg-Ccl 2 
}  Orta, ciddi lenfödem 40-50-Ccl 3 
}  Gündüz takılıp, gece çıkarılır. 
}  Ödemi arttırır ise kişiye özel yapılmalıdır. 
}  Gece takılır ise cilt kontrol edilmelidir. 
}  3-6 ayda bir elastikiyeti azalınca değiştirilir. 
}  2 giysi olmalı, 1’I yıkanırken, diğeri kullanılır. 
}  Evre 2 lenfödemde hazır giysi 
}  Evre 3 lenfödemda kişiye özel üretim önerilir. 





}  Sıvının başlangıç lenfatiklerden alınmasını 
sağlar, 

}  Toplayıcı damar kontraksiyon hızı artar, 
}  Eklem hareket açıklığı ve kuvveti artar. 
}  Aerobik egzersiz ile kalp hızı ve solunum 

sayısı artar, lenfatik pompalamasına yardım 
eder. 

}  Fiziksel uyumu arttırır, GYA’de kolaylık 
sağlar, yorgunluğu azaltır. 

}  POSTOP DÖNEMDE BAŞLANMALIDIR. 



}  Saç tarama, yemek yeme gibi aktiviteler 
serbesttir, 

}  Yatarken kol kalp seviyesi üzerinde 
tutulmalıdır, 

}  Elleri açma, kapama günde 3 kez 15-25 
tekrar olarak yapılmalıdır. 

}  Dirsek bükme günde 3 kez 15-20 kez 
yapılmalıdır. 

}  Günde 4-5 kez solunum egzersizleri yapılır. 
}  Ameliyatlı tarafa yatılması önerilmez 















}  ROM egzersizleri önerilir. 
}  İzometrik egzersiz venöz ve lenfatik dolaşımı 

bozar, ödemi arttırır.  
}  Erken dönemde dirençli egzersizler 

önerilmez. 
}  Kan akımı artar ve ödem artar. 
}  Egzersiz sırasında basınç giysisi kullanılır. 
}  Amaç kas aktivitesi ile lenfatik drenajı 

arttırmaktır. 
}  Basınç giysisi ile birlikte egzersiz daha 

etkilidir. 



}  ROM ile başlanır, 
}  Aktif asistif ile devam edilir, 
}  Sonra dirençli egzersizler ilave edilir. 
◦  Venöz ve lenfatik dolaşımı arttırır. 
◦  0,5 kg ağırlıklar veya düşük sertlikte theraband ile 

uygulanır. 
}  Kompresyon bandajı 
◦  Lenfatik drenajı arttırır, 
◦  Vaskuler permeabiliteyi sınırlar. 

}  Kas dokusunda artış 
◦  Ödem kontrolünü hızlandırır. 





}  Tedavi ile indüklenen hipogonadizm 
}  Kemoterapide kortikosteroid 
}  Kemoterapinin toksik etkileri 
}  Radyoterapinin toksik etkileri 
}  Hareket azlığı 
}  Beslenme bozukluğu 
}  Hormonal terapi 
◦  Aromataz inhinbitörleri 



}  65 yaş üzeri hastalar 
}  Ailede OP öyküsü olanlar 
}  Kırık öyküsü olanlar 
}  Düşüm VKİ lanlar 
}  Aromataz inhibitörü alan postmenopozal 

hastalar 
}  Over yetmezliği  
 olan premenopozal 
 kadınlar 



}  T skoru >-2.5 
}  Risk faktörü olan ve t skoru -1 ile -2,5 arası 

olanlarda 
}  Tedavi başlanır. 
}  Bifosfonatlar tercih edilir.  
}  Zoledronat (4 mg/6 ayda bir IV verilir) 



}  KMD’yi arttırır 
}  Hastalık rekürensini azaltır 
}  Direkt ve indirekt antitümör etkisi vardır 
}  Kemik rezorps,yonunu inhibe eder 
}  Kanser hücrelerinin büyüme, bağlanma ve 

invazyonunu engeller 




