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Lühidalt lümfisüsteemist

 Lümfiorganid- primaarsed-
luuüdi, tüümus;  
sekundaarsed-põrn, 
lümfisõlmed

 Lümfisooned- pindmine (nahk, 
nahaaluskude) ja süva 
süsteem (koos veresoontega, 
fastsiaalune, organ-
spetsiifiline)
 terminaalsed 

lümfikapillaarid
 prekollektorid, klappidega
 kollektorid, klappidega
 süsteemid on omavahel 

ühenduses 
anastomoosidega-
lümfivool suunaga süva-
pindmine



Lümfisüsteemi funktsioonid

1.  organismi kaitsefunktsioon- kaitsta 
organismi infektsioonide ja haiguste eest 
läbi immuunvastuse, lümfotsüütide

produktsioon

2.  transpordi ja drenaažifunktsioon-

interstitsiaalvedeliku ja selle koostisosade 
(valkude, rakuliste komponentide, rasvade)

transportimine interstitsiaalruumist venoos-
sesse süsteemi



Lümfi liikumine lümfiteedes

 toimub põhiliselt lümfisoonte 
kontraktsiooni teel (klappidevahelistes 
segmentides) sagedusega 6-10x/min

 Lümfivoolu soodustavad: 

 arteriaalne pulsatsioon, lihaskontraktsioon ja 
hingamisega kaasnevad rõhu muutused

 osmootse rõhu erinevused prelümfaatiliste 
kapillaaride ja lümfikapillaaride vahel



Lümfödeem e. lümfiturse

 Lümfiturse on seisund, mille korral toimub valgu- ja 
rakuliste komponentiderikka liigse vedeliku kogunemine 
interstitsiaalsesse ruumi lümfisüsteemi mehhaanilise 
funktsioonihäire tõttu

 primaarne

 sekundaarne

 Primaarne- kaasasündinud lümfisüsteemi patoloogia

 kongenitaalne- avaldub sünnil või sünni järgselt-
Milroy haigus, Meige sündroom

 sündroomidega kaasnev- Noonani sündroom, Klippel-
Trenaunay sündroom



 Sekundaarne- lümfisüsteemi kahjustus, mis 
tekib lümfisoonte ja/või -sõlmede blokeerimise, 
eemaldamise või kahjustuse järgselt

 Tekkepõhjused - tuumor (hea- või 
pahaloomuline), kirurgiline ravi, kiiritusravi, 
traumad, põletused, infektsioonid, filariaas, 
krooniline venoosne puudulikkus, iatrogeenne 
(nt.l/s punktsioon)

 Kasvajatest põhjustatud LE- kõige sagedamini 
esinev ja enam uuritud rinnavähi järgselt, aga 
võib esineda ka melanoomi, günekoloogiliste 
kasvajate, pea ja kaelapiirkonnakasvajate, 
sarkoomide järgselt



 Lümfisüsteemi puudulikkusega kaasuv 
lümfostaas põhjustab kudedes:

 proteiinirikas interstitsiaalne turse

 fibroos, skleroos

 lokaalse metabolismi häired

 kõrgenenud infektsiooni risk (tselluliit, lümfangiit)

 lümfostaatiline hemangio-lümfangiopaatia

 sidemete ja kõõluste muutused

 maliigne degeneratsioon- lümfangiosarkoom



Lümfödeemi staadiumid- ISL-
International Society of Lymphology 

(2009)
 0 subkliiniline staadium- asümptomaatiline 

seisund (võib esineda raskustunnet haaratud 
kehaosas), vaatamata häiritud lümfitranspordile 
ei esine turset

 I staadium- valgurikka vedeliku kogunemine 
nahaaluses koes; nn. pitting stage- sõrmega 
nahale vajutades võib jääda nahale lohk; turse 
taandub kehaosa elevatsiooniga; võivad esineda 
rakkude proliferatsiooni nähud



 II staadium- turse süvenemine, turse ei taandu kehaosa 
elevatsiooniga, nn. pitting stage-sõrmega nahale 
vajutades jääb nahale lohk; hilisemas järgus võib 
esineda nn. non-pitting stage- survestatud alale lohku ei 
jää; esineb mõõdukas või väljendunud fibroos, algavad 
nahamuutused

 III staadium- väljendunud lümfiturse, nn. non-pitting 
stage- sõrmega nahale vajutades ei jää nahale lohku, 
esinevad troofilised nahamuutused-akantoos, rasvkoe 
ladestumine ja fibroos nahaaluskoes



Diagnoosimine

1. Anamnees
 Kaebused- valu, raskustunne, pinges nahk, 

tundlikkusehäired- tuimus, paresteesiad
 Turse anamnees- millal tekkis, kui kaua on 

kestnud; esilekutsuv faktor: ravitud kasvaja, 
operatsioon, trauma jne.

 Infektsioonide esinemine
 Kaasuvad haigused, ravimite tarvitamine, 

toitumine, allergiad, perekondlik anamnees, 
psühho-sotsiaalne seisund



2. Objektiivne uurimine: 
naha vaatlus, palpatsioon, 
lümfisõlmede palpatsioon, 
lihastoonuse, liigeste 
funktsiooni hindamine, 
tundlikkuse hindamine, 
kardiopulmonaalse seisundi 
hindamine

nn. Stemmeri test- nahavoldi 
paksuse hindamine

 Turse mahu hindamine-
ümbermõõdu mõõtmine, 
totaalse mahu hindamine 
geomeetrilise valemi abil-
nn.truncated cone-mudel 
(mõõdud iga 4 cm järgi)

 Käel, jalal soovitav mõõtmine 
vähemalt 6 kohast

http://otm.oxfordmedicine.com/content/vol5/issue1/images/large/med-9780199204854-graphic01618004.jpeg


Mahu hindamine

 Diagnostikaks ja raviefektiivsuse 
hindamiseks

 Bioelektriline impedantsspektroskoopia-
 mõõdab vedeliku sisaldust kudedes elektrilise 

takistuse abil. Saab hinnata vedelikusisaldust 
interstitsiaalses ruumis võrreldes teise 
jäsemega. Ei ole võimalik diferentseerida 
teistest turseliikidest. Ei sobi, kui on tekkinud 
väljendunud fibrootilised muutused 

( Ward L,C.University of Brisbane, Australia; )





Kudede dielektriline konstant (TDC) –
võimaldab hinnata vedelikusisaldust nahas ja nahaaluskoes

Delphin MoistureMeter

 H.Mayrowitz  College of Medical Sciences, Ft.Lauderdale, USA
 hinnati 71 rinnavähiga patsiendi nahasisest veesisaldust mõlemal 

käel, rindkerel preoperatiivselt ja 12 kuud peale operatsiooni
 võrdluseks kasutati BIS ja käe arvutuslikku mahtu
 enne operatsiooni näitajad kehapoolte vahel sarnased (stat. 

mitteoluline vahe)
 12 kuud peale operatsiooni esines stat. oluline TDC  tõus 

haigusest haaratud rindkere poolel
 Järeldus: kuna näitajad sarnased enne operatsiooni, meetod 

diagnostliselt kasutatav; näitaja muutus haigusest haaratud 
rindkere poolel- esimene viide võimalikule algavale lümfödeemile

http://www.delfintech.com/userfiles/image/gallery/images/image_57.jpg


Opto-elektrooniline peromeeter- mõõdab
infrapunakiire abil kehaosa mahu. Vajab täpset 
kehaosa asendit igal mõõtmisel, kasutusel 
rohkem uurimistöödes laboritingimustes, vähem 
kliinilises praktikas. Ei erista dif. diagnostiliselt 
turse olemust 
(Armer J, University of Missouri, USA; 
Adriaenssens N. University of Brussels, Belgium)



Piltdiagnostika

 Ultraheli

 MRT, CT, lümfangiograafia

 Lümfostsintsigraafia

 PET, SPECT-CT

 Infrapuna fluoresentslümfograafia 
indotsüaniin-rohelisega (ICG)



Primaarne LE

 Geeniuuringud: Varasemalt teadaolevad 
geenimutatsioonid: FLT4 (VEGF3)-Milroy haigus; 
FOXC2; SOX18

 Connell F et al.,St.Georges University of London

 Homosügootne geenimutatsioon CCBE1-

 autosoom –retsessiivne generaliseerunud lümfaatiline 
düsplaasia/Hennekam sündroom

 GJC2 geenimutatsioon-

 autosoom-dominantselt pärilik nelja jäseme/bilateraalne 
alajäseme lümfödeem



Lümfödeemi diferentsiaaldiagnoos

Diferentsiaaldiagnostiliselt tuleks välistada:

 süvaveenide tromboos

 maliigne protsess, selle ägenemine

 kardiaalne puudulikkus

 neerupuudulikkus

 krooniline venoosne puudulikkus

 Sudecki sündroom

 Bakeri tsüsti ruptuur

 filariaas



Rinnavähijärgne LE

 esinemissagedus 5-70 % juhtudest pärast kaenlaaluste 
lümfisõlmede eemaldamist, radioteraapiat

 nn. vahimees lümfisõlme biopsiajärgne LE esinemissagedus 0-13%

 Riskifaktorid (ACS 2009)

 Kehamassiindeks >25 kg/m2

 tuumor paikneb ülemises välimises rinnakvadrandis

 operatsioonimeetod, aksillaarsete lümfisõlmede dissektsiooni 
ulatus

 postoperatiivne aksillaarne trauma, hematoom,seroom, 
infektsioon

 rinnapiirkonna, aksillaarne kiiritusravi pärast aksillaarsete 
lümfisõlmede eemaldamist

 kasvaja retsidiiv aksillaarsetes lümfisõlmedes



Hagighat S. Teheran, Iraan (suulise ettekande 
auhind)

 410 rinnavähi patsienti
 123 (30%) tekkis haaratud kehapoole käe 

lümfödeem
 Stat. oluline seos: kehamassi indeks, selle tõus; 

kasvajaprotsessist haaratud lümfisõlmede arv; 
operatsioonist möödunud aeg

 Oluline varajane kasvaja avastamine, kehakaalu 
jälgimine, haigusteadlikkus ja enesehooldus 
aktiivse vähiravi järgselt



Rinnavähijärgne LE-miks mõnel 
tekib ja mõnel mitte

Mortimer,P et al. University of London

 36 patsienti

 rinnavähi radikaalne ravi, aksillaarsete 
lümfisõlmede osaline eemaldamine

 lümfostsintsigraafial hinnati lümfivoolu kiirust 
enne LE väljakujunemist

 hilisem LE väljakujunemine-perifeerne lümfivool 
(samuti kapillaarne filtratsioon) kiirem kui neil, 
kellel LE ei tekkinud

 Perifeerne lümfivool kiirem ka teisel käel



 Järeldus: lümfiturse põhjus ei ole ainult 
lümfiteede obstruktsioon- suurenenud 
lümfi tagasivool põhjustab lümfipumba 
puudulikkuse



National Lymphoedema Network 
(2011)

 Oluline rinnavähijärgse LE skriining

 kehakaalu kontroll, nõustamine

 Kasvajaravi-eelne käeümbermõõtude mõõtmine

 Ümbermõõtude mõõtmine igal kontrollvisiidil

 Kaebuste, sümptomite hindamine

 Mahu hindamiseks sobilikud ka BIS, peromeeter

 LE ravikriteeriumid: >2 cm ümbermõõdu 
suurenemine igas mõõdetavas punktis; >200 ml 
jäseme mahu muutus(peromeeter);  >10% 
jäseme mahu muutus (BIS)



Devoogdt N.University of Leuven, Heverlee, Belgia

 160 rinnavähi patsienti, ühepoolne kaenlaaluste 
lümfisõlmede eemaldamine

 ravi 5 nädalat peale operatsiooni

 Ravigrupp: liikumisravi,MLD, nõustamine; 
kontrollgrupp: liikumisravi, nõustamine

 3,6, 12 kuud pärast operatsiooni oli sarnasus 
mõlemas grupis LE esinemissageduse, käe 
mahu, elukvaliteedi osas (p>0,05) 



LE komplikatsioonid

 ebamugavustunne haaratud piirkonnas, 
valusündroom

 korduvad infektsioonid (erüsipelas, tselluliit, 
seeninfektsioonid, lümfangiit)

 kroonilised haavandid, armid, hüperkeratoos 
lümfistulite, -tsüstide, -laiendite teke

 igapäevategevustega toimetuleku häirumine

 emotsionaalne ja sotsiaalne distress



Ravi

 konservatiivne

 kirurgiline



 CDT-kompleksne dekongestiivne teraapia- kompleksne 
raviprogramm, mille eesmärgiks on suurendada lümfi 
äravoolu turse piirkonnast, alandada turset, hoida ära ja 
vähendada muutusi nahas ja nahaaluskoes (fibroos), 
hoida ära või vähendada infektsioone, parandada 
patsiendi funktsionaalset seisundit, toimetulekut 
igapäevategevustega (elukvaliteeti)

 Kompleksne dekongestiivne teraapia koosneb:
 manuaalne lümfidrenaaž
 kompressioon e. tugisidemed
 kompressioon- e. tugiriided (tugisukad, -varrukad 

jne.)
 liikumisravi
 naha- ja küüntehooldus, dieet, kaalujälgimine
 nõustamine 



CDT faasid

I faas: ravifaas (3-6 
nädalat)

 Nahahooldus (sh. küünte 
hooldus)

 manuaalne 
lümfidrenaaž/pneumaat-
line kompressioon

 kompressioonsidemed
 liikumisravi
 nõustamine, õpetamine
 kompressioonsukad (I 

faasi lõpus)

 II faas: säilitav faas 
(teraapia jätkamine 
iseseisvalt)

 kompressioonriided
 kompressioonsidemed 

öösel
 liikumisravi
 nahahooldus
 vajadusel manuaalne 

lümfidrenaaž/pneumaatili
ne kompressioon



Pneumaatiline kompressioon-
teraapia

Sobib patsiendile

 kes ei saa või ei talu 
kompressioonsidemeid

 kellel subkutaanses koes esinevad 
vähesed fibrootilised muutused

 kes ei saa osaleda igapäevaselt CDT 
protseduuridel



 mitmekambriline aparaat

 Aparaadi rõhk 30-60 mmHg (keskmine 45 
mmHg)

 kui lümfisõlmed on eemaldatud või 
kahjustatud, peaks eelnema manuaalne 
või pneumaatiline lümfimassaaz kehatüvel



Näidustused

 primaarne lümfödeem 

 sekundaarne lümfödeem 

 lipödeem

 tromboosi profülaktika

 krooniline venoosne puudulikkus

 posttraumaatiline ödeem

 troofiline säärepiirkonna haavand ödeemita



Vastunäidustused

 rohkem kui ühe kehapiirkonna haaratus
 närvikahjustus
 Sudecki sündroom
 äge infektsioon
 väljendunud alajäsemete arterite haigus
 süvaveenitromboos
 äge pindmine tromboflebiit
 korduv kasvaja antud kehapiirkonnas
 dekompenseeritud südamepuudulikkus
 neerupuudulikkus



Forner-Cordero,I.University Hospital La Fe, Valencia,Spain

 Rinnavähijärgne käe lümfödeem: 3 gruppi, n=59 igas 
grupis

 20 ravikorda

 I grupp pneumaatiline massaaz+kompressioonaparaat+ 
tugiside

 II grupp manuaalne lümfidrenaaz+ 
kompressioonaparaat+ tugiside

 III grupp kompressioonaparaat+tugiside

 Turse maht vähenes kõikides gruppides võrdselt      
(keskmine 66%, stat. olulist vahet ei esinenud)



 Kõrvalnähtudena esinesid- düskomfort 
käes, lümfangiit, turse ümberpaiknemine, 
fibroskleroos, turse süvenemine- ei olnud 
statistilist erinevust gruppide vahel

 Järeldus: MLD ja pneumaatiline massaaz 
ei anna lisaefekti ravile 
kompressiooniaparaadiga, kui sellele 
järgneb sidumine



Ashforth,K Dominican Hospital, Santa Cruz

 30 patsienti ala-ja ülajäseme lümfödeemiga, anamneesis 
kasvajaoperatsioon koos lümfisõlmede eemaldamisega

 esimese faasi ravi- MLD, sidumine, liikumisravi, 
nahahooldus said haiglas

 kellel ravivastus puudus, alustati juba haiglas ravi 
kompressioonaparaadiga

 Patsiente õpetati tegema ise MLD, kasutama tugiriideid, 
kasutama kodus pneumaatilist kompressioonaparaati nii 
sagedasti kui vaja



 tulemused: patsiendid, kellel oli võimalus 
saada kõiki ravivõimalusi, hindasid kõige 
efektiivsemaks ravi 
kompressioonaparaadiga , järgnes 
vateeritud tugiriiete kasutamine, MLD, 
tavalised tugiriided



Eluvaliteedi hindamine

Finnane, A University of Queensland, Brisbane, Australia

 ülevaade artiklitest 2001-2011

 uuringud alajäseme lümfödeemiga patsientidel 
günekoloogilise kasvaja järgselt

 Selgus, et halvenenud oli nii funktsionaalne kui psühho-
emotsionaalne seisund

 Enam oli häiritud igapäevategevuste sooritamine (nt. 
poes käimine), sotsiaalne aktiivsus, aga ka sobivate 
riiete ja jalanõude leidmine. Suurenenud oli 
piinlikkustunne oma välimuse pärast.



Hayes, S University of Queensland, Brisbane, 
Australia

 378 rinnavähiga patsienti
 hinnati enne operatiivset ravi ja regulaarselt 2 

aasta jooksul operatsiooni järgselt (6 näd, 3 
kuud, 6 kuud,12 kuud, 15 kuud, 24 kuud)-
Functional Assessment of Cancer Therapy-
General (FACT-G)

 Elukvaliteet oli halvenenud neil, kellel esines 
lümfiturse

 Elukvaliteet paranes aja jooksul patsientidel, 
kellel lümfiturset ei esinenud



Füüsikalise ravi meetodid

 kinesioteipimine

 laserteraapia 

 elektriline stimulatsioon, TENS

 ostsillatsiooniteraapia

 krüoteraapia

 termiline teraapia

 alternatiivsed meetodid- nõelravi



Medikamentoosne ravi

Vajadusel

 Analgeetiline ravi

 Antibakteriaalne ravi

 Antidepressandid

 Diureetikumid ei sobi



Kirurgiline ravi

 Rekonstruktiivne mikrokirurgia

 lümfo-venoossed anastomoosid

 kaenlaaluste lümfisõlmede transplantatsioon 

 lümfisoonte transplantatsioon 

 rinna rekonstruktiivne operatsioon



Schaverien M.Ninewell Hospital, Dundee,UK

 231 naist rinna rekonstruktiivne 
operatsioon

 hinnati kuni 24 kuud peale operatsiooni

 LE esinemissagedus oli väiksem võrreldes 
kontrollgrupiga



Liposuktsioon- rasvkoe eemaldamine nahaalusest 
koest

On näidustatud kui
 konservatiivne ravi või rekonstruktiivne kirurgia ei ole 

andnud rahuldavat efekti ülemäärase rasvkoe tõttu 
nahaaluskoes



H.Brårson  Skåne University Hospital, Malmö, 
Sweden 

 120 naist rinnavähi järgselt, non-pitting LE
 Jälgitud 17 aasta jooksul
 Keskmine lümfödeemi kestus 9 aastat
 Keskmine aspiratsioonimaht 1865 ml, sellest 

94% oli rasvkudet 
 Op.eelne keskmine tursemaht oli 1636 ml LE,  

käe mahu vähenemine oli 102% 3 kuud pärast 
op.  ja >100 % 17 aasta pärast, st. et op. käsi 
oli mõnevõrra peenem võrreldes terve käega

 Op.eelne mahtude suhe LE käe ja terve käe 
vahel oli 1,5, 3 kuud pärast op. 1  ja 1 aasta 
pärast op. <1



 Resektsioon- kasutatakse ulatusliku 
lümfödeemi korral, eemaldatakse 
subkutaanset rasvkude, lümfödematooset 
kude ning lihasfastsiat. Operatsioon ei 
paranda drenaaži, kuid vähendab koe 
mahtu, kuhu saab ödeem tekkida



Kokkuvõtteks

 Lümfödeem on probleem, mis vajab 
erinevate spetsialistide tulemuslikku 
koostööd patsientide paremaks 
abistamiseks









Tänan kuulamast!


