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ტერმინოლოგიური განმარტებები და აკრონიმები 

ლიმფედემა - ქრონიკული, პროგრესირებადი დაავადება, გამოწვეული ლიმფური 

სისტემის თანდაყოლილი ანომალიებით - პირველადი ლიმფედემა  ან განვითარებული  

ობსტრუქციის, დაზიანების/ტრავმის, ინფექციის მიზეზით - მეორადი ლიმფედემა.  

ვლინდება შეშუპებით და შეუქცევადი ფიბროზის განვითარებით, რაც მძიმე გავლენას 

ახდენს პაციენტის ქმედითუნარიანობასა და ცხოვრების ხარისხზე.  

ლიმფედემის კომპლექსური თერაპიული მკურნალობა - იგივე შეშუპების კომპლექსური 

მკურნალობა (Complex lymphedema treatment or CLT complex decongestive therapy CDT) 

მოიცავს კანის მოვლას, მანუალურ ლიმფოდრენაჟს(ლიმფის მანუალური მასაჟი), 

სპეციალურ სამკურნალო ვარჯიშებს, კომპრესიულ გადახვევას და/ან კომპრესიულ 

ტრიკოტაჟს. 

ლიმფოსტაზური ფიბროზი - ვითარდება ლიმფის ხანგრძლივი შეგუბების შედეგად, 

აღენიშნება ლიმფედემის მქონე ყველა პაციენტს. ლიმფოსტაზური ფიბროზის 

პროგრესირება  იწვევს  შეუქცევად, მადეფორმირებელ ცვლილებებს და განსაზღვრავს 

ლიმფედემის სტადირებას. 

Pitting oedema -  ინტერსტიციული სითხის სიჭარბით გამოწვეული რბილი შეშუპება, 

დამახასიათებელია ჩანაჭდევის ნიშანი: მკაფიოდ შეშუპებულ არეში თითის დაჭერა 

იწვევს ქსოვილოვანი სითხის გაძევებას, ზეწოლის ადგილიდან და  ტოვებს ჩანაჭდევს 

(მინიმუმ 10 წამის მანძილზე), რომელიც ნელ-ნელა  კვლავ ივსება ქსოვილოვანი 

სითხით.   

ლიმფა - ბიოლოგიურად აქტიური სითხე ადამიანისა და სხვა ხერხემლიანების 

ორგანიზმში, წარმოიქმნება ლიმფურ პრეკაპილარებში, ქსოვილთაშორის სივრცეებიდან 

წყლის, ცილის და სხვადასხვა მოლეკულების შეწოვის შედეგად, წამყვან  როლს 

ასრულებს იმუნურ პროცესებში, ასევე, აუტოიმუნურ, ანთებით, კარდიო-ვასკულურ და 

მეტაბოლურ პათოლოგიებსა და სიმსივნის მეტასტაზირების პროცესში. 

ლიმფორეა - ცილით მდიდარი ლიმფის ჟონვა კანიდან, ჭრილობიდან ან ღრუში, 

ლიმფური ძარღვების დაზიანების გამო. 

საწყისი მართვა -   ლიმფედემის მენეჯმენტის პირველი ფაზა, მოიცავს 

მკურნალობის  სხვადასხვა მეთოდის და სტრატეგიის შერჩევას პაციენტის 

მდგომარეობის სიმძიმის მიხედვით. 

ინტენსიური თერაპია    - ლიმფედემის მკურნალობის აქტიური, 

მრავალკომპონენტიანი  ფაზა ძირითადად ტარდება ყოველდღიურად. მოიცავს კანის 

მოვლას, ლიმფის მანუალურ მასაჟს, ლიმფოდრენაჟულ ვარჯიშებს, კომპრესიულ 

ნახვევის და/ან ტრიკოტაჟის ტარებას.  
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კომპრესიული ტრიკოტაჟი - სპეციალური ქსოვის მჭიდროდ მორგებული ტრიკოტაჟი, 

რომელსაც შეუძლია განავითაროს კომპრესია  კიდურებზე ან სხეულის სხვა ნაწილებზე, 

გარკვეული წნევით (კომპრესიის კლასის მიხედვით). გამოიყენება ლიმფედემის 

ხანგრძლივ ვადიანი მენეჯმენტისთვის. 

პნევმოკომპრესია  -  გარეგანი, აპარატული კომპრესიის  ფორმა, იგივე პრესოთერაპია ან 

ბაროკომპრესია - შეშუპებულ უბანზე შეკუმშული ჰაერით ციკლური ზეწოლა, მაღალი 

და დაბალი წნევის მონაცვლეობით, სპეციალური აპარატისა და პნევმოსამოსის 

მეშვეობით. 

ხანგრძლივვადიანი მართვა - ლიმფედემის მკურნალობის  ფაზა, რომლის მიზანია 

ინტენსიური მკურნალობით შემცირებული  კიდურის მოცულობის ხანგრძლივად 

შენარჩუნება. ძირითადად მოიცავს კომპრესიული ტრიკოტაჟს ტარებას და 

თვითმოვლის სტრატეგიას.  

MLLB multilayer Inelastic lymphedema bandaging  -  ლიმფედემის მრავალშრიანი 

არაელასტიური  გადახვევა - კომპრესიის  სპეციფიური მეთოდი, ტარდება  ნაკლები 

ჭიმვადობის მასალის მრავალ ფენად გადახვევით, სხვა დამხმარე მასალასთან 

კომბინაციაში - ბამბის საფენები, დამატებითი ბალიშები, პადები და სხვ. 

მანუალური ლიმფოდრენაჟი , იგივე ლიმფის მანუალური მასაჟი - კანის მასაჟის 

სპეციფიური, ნაზი, რიტმული ტექნიკა, გამოიყენება შეშუპებული უბნის განტვირთვის, 

ლიმფის შეგუბების შემცირების, ლიმფის დინების  გააქტიურებისა და ჯანმრთელი 

კოლატერალური ლიმფური სტრუქტურების  სტიმულაციისთვის.  მასაჟს ასრულებს 

პროფესიონალი ან პაციენტი/მომვლელი. 

MLD manual lymphatic drainage  - მანუალური ლიმფოდრენაჟი  - პროფესიონალის მიერ 

შესრულებული ლიმფის მასაჟი.  

SLD self lymphatic drainage (simple lymphatic drainage) - პაციენტის  მიერ შესრულებული 

თვითმასაჟი ან მომვლელის მიერ შესრულებული მარტივი მასაჟი, მანუალური 

ლიმფოდრენაჟის  მოდიფიცირებული ვარიანტი. 

კანის მოვლა - კანის მოვლის რეჟიმი მოიცავს ჰიგიენას, რეგულარულად დატენიანებას, 

კანის დაცვას, ინფიცირების ადრეულ იდენტიფიცირებას და შესაბამის მენეჯმენტს. 

ტრანზიტორული ფაზა - ლიმფედემის მკურნალობის გარდამავალი პერიოდი 

ინტენსიური და ხანგრძლივვადიანი მართვის ფაზებს შორის. 

ცელულიტი - ბაქტერიული ინფექცია, მწვავე პროცესი, მიმდინარეობს კანისა და 

კანქვეშა ქსოვილების  შეშუპებით, ტკივილით, ანთებით. სინონიმები: ერისიპელაზი, 

მწვავე ანთების ეპიზოდი, ლიმფანგიტი, დერმოჰიპოდერმული ინფექცია, 

ლიმფედემასთან შერწყმული მწვავე დერმატიტი, დერმატოლიმფანგიოადენიტი (DLA). 
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პაციენტის განათლება -  წერილობითი და სიტყვიერი რეკომენდაციების გადაცემა 

ლიმფედემის მართვისა და საყურადღებო კლინიკური ნიშნების თაობაზე. 

ელევაცია - შეშუპებული კიდურის აწევა გარკვეულ სიმაღლეზე, შეშუპების მოვლის 

ფუნდამენტური საკითხია, გამომდინარე კიდურის განტვირთვის მნიშვნელობიდან. 

აკანტოზი  - დიფუზური ეპიდერმული ჰიპერპლაზია, კანის გასქელება. 

სტემერის სიმპტომი - მტევნის ან ტერფის მეორე თითის კანის გასქელება, შეუძლებელია 

კანის აწევა და ნაკეცის მიღება, პერიფერიული ლიმფედემის ადრეული ნიშანი. 

ტკივილის შკალა (VAS visual analog scale ) - მწვავე და ქრონიკული ტკივილის შეფასების 

10 ქულიანი სისტემა.  

ლიმფანგიოსარკომა (Stewart-Treves syndrome) - ქრონიკული, ხანგრძლივად მიმდინარე 

ლიმფედემის იშვიათი გართულება, უმეტესად ასოცირებულია მასტექტომიის შემდგომ 

ლიმფედემასთან. 

BMI body mass index - წონის ინდექსი, ნორმა 18.5  - 24.5.  

Leg lifter  - ლიმფედემატოზური კიდურის ელევაციის დამხმარე აქსესუარები. 

ABPI (ankle-brachial pressure index) - იგივე ABI  გოჯ-მხარის ინდექსი (კოჭ-წვივისა და 

მხრის არტერიაზე გაზომილი არტერიული წნევის თანაფარდობით მიღებული ინდექსი, 

N 0,92-1,3. 

R - მარჯვენა.   

L - მარცხენა. 

Ski jump nails - ტრამპლინისებრი ფრჩხილები - ფრჩხილის ფირფიტის 

დეფორმაცია,ზემოთ აპრეხილი ფრჩხილის წვერით. 

Filariasis antigen card test - ფილარიოზის სადიაგნოსტიკო სწრაფი ტესტი (ძირითადი 

გამომწვევი ნემატოდის (Wuchereria bancrofti ) განსაზღვრისთვის. 

Debunking -  მოცულობის შესამცირებელი რედუქციული ოპერაციული ჩარევა. 

ლიმფოსცინტიგრაფია  -   ლიმფური სისტემის ფუნქციური ვიზუალიზაციის მეთოდი, 

რადიაქტიული პრეპარატის (ძირითად,ტექნეციუმ - 99) გამოყენებით. 

ფლუორესცენტული მიკროლიმფოგრაფია Fluorescence microlymphography  და Near-

infrared fluorescence lymphatic imaging - კანისა და კანქვეშა ლიმფური კაპილარული 

ქსელის ოპტიკური ვიზუალიზაციის თანამედროვე მეთოდები, ფლუორესცენტული 

პრეპარატების გამოყენებით*. 

 

ორმაგ-ენერგეტიკული რენტგენული აბსორბციომეტრია (DEXA   dual-energy X-ray 

absorptiometry) - გამოიყენება ძვლის სიმკვრივის განსაზღვრისთვის, 
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შესაძლებელია კიდურის შეშუპების შემადგენელი ქიმიური კომპონენტების შეფასება (% 

ცხიმი, წყალი). 

End-stage condition -  შეუქცევადი, ტერმინალური მდგომარეობა. 

რეკომენდაციები -  გაიდლაინის კლინიკური რეკომენდაციები, მოწოდებული 

კლინიკური ექსპერტების მიერ,  დაფუძნებული მაღალი ხარისხის შეფასების 

მტკიცებულებებზე (II დონე). 

LymCalcs - სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები  შექმნილი ლიმფედემის 

შეფასებების სტანდარტიზაციისთვის.  

კაიზერ პერმანენტი - სამედიცინო მოვლის მართვის კონსორციუმი. 

ISI International Society of Lymphology - ლიმფედემის საერთაშორისო საზოგადოება. 

ILF International lymphedema framework - ლიმფედემის საერთაშორისო გაერთიანება. 

FDA  - the Food and Drug Administration ამერიკის ჯანდაცვის სამინისტროს სურსათისა 

და მედიკამენტების მართვის სააგენტო. 

ICF - ქმედითუნარიანობის, ინვალიდობისა და ჯანმრთელობის საერთაშორისო 

კლასიფიკაცია. 

1. შესავალი  

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) დაავადებათა საერთაშორისო 

კლასიფიკაციით, ლიმფედემა განისაზღვრება როგორც ლიმფური სისტემის  ფუნქციის 

მოშლით გამოწვეული ქრონიკული, პროგრესირებადი დაავადება, რომელიც მძიმე 

გავლენას ახდენს პაციენტების ფიზიკურ და ფსიქოსოციალურ ჯანმრთელობაზე. 

ლიმფური სისტემის უკმარისობა და ლიმფის ტრანსპორტირების დარღვევა 

განაპირობებს ცილით მდიდარი ლიმფის ჭარბად შეგუბებას ქსოვილთაშორის 

სივრცეებში და ცხიმოვან-ფიბროზული ცვლილებების შეუქცევად განვითარებას. 

ლიმფედემა ვითარდება პირველადად, ლიმფური სისტემის თანდაყოლილი 

ანომალიების გამო ან მეორადია, შეძენილი, გამოწვეული ლიმფური სტრუქტურების 

დაზიანებით. ვლინდება კიდურის/კიდურების ან სხეულის სხვა ნაწილების -  თავის, 

კისრის, ტორსის, მკერდისა და გარეთა სასქესო ორგანოების შეშუპების სახით. 

პირველადი ლიმფედემები მემკვიდრული დაავადებებია, განვითარებული   

ქრომოსომული  დეფექტების და გენური მუტაციების შედეგად. დაავადებათა ეს ჯგუფი 

მოიცავს ლიმფური სისტემის განვითარების ანომალიებით განპირობებულ 

ლიმფედემებს (თანდაყოლილი, პრეკოქსი, ტარდა)  და  ლიმფედემასთან ასოცირებულ  

იშვიათ გენეტიკურ სინდრომებს.  პირველადი ლიმფედემა ვლინდება 1-3 ადამიანში 

ყოველი 10 000-დან, ქალისა და მამაკაცის ავადობის თანაფარდობა  3,5:1.  დაავადების 
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დამემკვიდრება უფრო  აუტოსომურ დომინანტურია, ვიდრე რეცესიული. პირველადი 

ლიმფედემები ძირითადად, ვლინდება ბავშვებში და მოზარდებში (18 წლამდე),  

მხოლოდ ზოგიერთი ფორმა გვხვდება  ზრდასრულ ასაკში. მემკვიდრულ  ლიმფედემებს 

შესაძლოა ჰქონდეთ ოჯახური გავრცელება, თუმცა, სტატისტიკურად, უფრო ხშირია 

ლიმფედემის სპორადული განვითარება.  

პირველადი ლიმფედემის კლინიკური გამოვლინება განპირობებულია ლიმფური 

ძარღვებისა და ლიმფური კვანძების  განვითარების  შემდეგი ანომალიებით: 

ჰიპოპლაზია - ლიმფური კოლექტორების ან ლიმფურიკვანძების რიცხვობრივი სიმცირე 

და/ან ლიმფური ძარღვების პატარა დიამეტრი. ჰიპოპლაზია არის დისპლაზიის 

ყველაზე გავრცელებული ფორმა (დისპლაზიების   85%-მდე) 

აპლაზია - ლიმფური კაპილარების ან ლიმფური კვანძების არ არსებობა სხეულის 

რომელიმე ნაწილში.  

ჰიპერპლაზია -  ლიმფური ძარღვების ან  ლიმფური კვანძების  მრავალრიცხოვნება და 

კოლექტორების დიდი დიამეტრი ე.წ. „მეგალიმფური  ძარღვები“.  სარქვლოვანი 

სისტემის უკმარისობით  და ლიმფის რეტროგრდული დინებით (რეფლუქსი). 

პირველადი ლიმფედემის 3 ძირითად ფორმაა განსაზღვრული,დაავადების კლინიკური 

გამოვლინების დასაწყისის  მიხედვით:   თანდაყოლილი (I ტიპის ლიმფედემა, მილროის 

დაავადება), პერიპუბერტატული (II ტიპის ლიმფედემა, მეჟეს დაავადება, ლიმფედემა 

პრეკოქსი) და გვიანი დასაწყისით (ლიმფედემა ტარდა). 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ლიმფედემა აღენიშნება 250 

მილიონ ადამიანს მსოფლიოში, მათგან 120 მილიონზე მეტს -  ლიმფური ფილარიაზის 

გამო, ხოლო, სიმსივნურ დაავადებებთან ასოცირებული მეორადი ლიმფედემა 

აღენიშნება ავადმყოფთა 15%, მათ შორის: 12-35% ძუძუს კიბოს, 40-47%  

გინეკოლოგიური სიმსივნეების, 75 % თავ-კისრის სიმსივნეების  მკურნალობის შემდეგ. 

ვინაიდან ლიმფედემა არის პროგრესირებადი დაავადება, გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

აქვს მის ადრეულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობის დროულად დაწყებას დაავადების 

შექცევად ფაზაში. ამიტომ, განვითარებულ ქვეყნებში შექმნილია ლიმფედემით 

პაციენტების მკურნალობის სტანდარტი და პაციენტის მდგომარეობის მართვა მკაფიოდ 

განისაზღვრება დაავადების ყველა ეტაპზე, ფუნქციონირებს სპეციალიზირებული 

ლიმფოლოგიური ცენტრები, პაციენტისთვის სრულფასოვანი სამედიცინო და 

ფსიქოლოგიური დახმარების გასაწევად. 

საქართველოში ლიმფედემის შეფასებისა და მკურნალობის კლინიკური პრაქტიკის 

ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) დანერგვა უზრუნველყოფს ლიმფედემის 

ადრეულ ამოცნობას, ეფექტურ მკურნალობას, ლიმფედემის გაუარესებისა და 

გართულებების რისკის შემცირებას, პაციენტების სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას. 
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2.  ლიმფედემის რისკ - ფაქტორები 

ზედა კიდურის ლიმფედემის რისკ ფაქტორები: 

 

 ძუძუს კიბო მეტასტაზებით იღლიის, პარასტერნულ და/ან ლავიწქვედა ლიმფურ 

კვანძებში; 

 წონის მაღალი ინდექსი > 25 კგ/კვ.მ; 

 გენეტიკური განწყობა; 

 იღლიის ლიმფური კვანძების დისსექცია; 

 პოსტოპერაციული სხივური თერაპიის შემდგომი ნაწიბური, ფიბროზი და 

რადიოდერმატიტი; 

 ძუძუს, იღლიის, პარასტერნული ან ლავიწქვედა ლიმფური კვანძების დასხივების 

შემდგომი ლიმფადენიტი, ლიმფანგიტი და ოკლუზია; 

 ჭრილობის ან დრენაჟის მიდამოს ინფექცია; 

 მონდორის დაავადება - იღლიის ქსელის სინდრომი; 

 მასიური სერომა იღლიის მიდამოში; 

 „რისკის ქვეშ“ მყოფი კიდურის ტრავმა; 

 კანის ქრონიკული დაავადებები და ანთება; 

 ქიმიოთერაპია ტაქსანებით; 

 პეისმეკერის ჩანერგვა; 

 დიალიზისთვის არტერიო - ვენური შუნტირება; 

 ლიმფური ფილარიოზის ენდემურ ზონაში ცხოვრება ან მოგზაურობა. 

 

ქვედა კიდურის ლიმფედემის რისკ - ფაქტორები: 

 

 ქრონიკული შეშუპების ოჯახური ისტორია, გენეტიკური განწყობა; 

 მენჯის ან მუცლის ღრუს სიმსივნე, რომელიც იწვევს ლიმფური სტრუქტურების 

კომპრესიას ან ჩაზრდილია ლიმფურ კვანძებში; 

 წონის მაღალი ინდექსი > 25 კგ/კვ.მ; 

 საზარდულის ლიმფური კვანძების დისსექცია; 

 მცირე მენჯის პოსტოპერაციული სხივური თერაპია; 

 ქვედა კიდურის რბილი ქსოვილების ინფექციის რეციდივი 

 ორთოპედიული ოპერაცია; 

 თრომბოფლებიტი ან ქრონიკული ვენური უკმარისობა, კერძოდ, 

პოსტთრომბოზული სინდრომი; 

 კანის ქრონიკული დაავადებები და ანთება; 

 თანმხლები დაავადებები (ფარისებრი ჯირკვლის, გულის, თირკმლის 

დაავადებები); 

 კიდურის ხანგრძლივი იმობილიზაცია; 

 ლიმფური ფილარიოზის ენდემურ ზონაში ცხოვრება ან მოგზაურობა. 
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3. ლიმფედემის სტადიები 

ლიმფოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოების კლასიფიკაციით, დადგენილია 

ლიმფედემის სამი კლინიკური სტადია  (Lymphedema staging, ISL): 

სტადია 0 – ლატენტური, სუბკლინიკური სტადია: ლიმფური სტრუქტურების 

დაზიანების და ლიმფის ტრანსპორტირების დარღვევის მიუხედავად, არ აღინიშნება 

ხილული შეშუპება. ლიმფედემის კლინიკურ გამოვლინებამდე, შესაძლოა, გავიდეს 

თვეები და წლებიც. 

 

 I სტადია - სპონტანურად შექცევადი, მწვავე: ვლინდება მსუბუქი, რბილი 

შეშუპება, გამოწვეული ცილით მდიდარი სითხის აკუმულაცით (განსხვავებით 

„ვენური“ შეშუპებისგან).  

ზოგჯერ ჩნდება  ჩანაჭდევის ნიშანი - შეშუპებულ უბანზე თითის დაჭერის 

შემდეგ, დაახლოებით 10 წამს რჩება ჩანაჭდევი, რასაც საერთაშორისო 

გაიდლაინებში განსაზღვრავენ როგორც „pitting edema“. ამ ეტაპზე შეშუპება 

შექცევადია, ქრება კიდურის ელევაციის შემდეგ, კიდური ან დაზიანებული 

მიდამო დილით ჩვეულებრივი, ნორმალური ზომისაა, ღამის რამდენიმე 

საათიანი მოსვენების შემდეგ. 

 

 II სტადია - სპონტანურად შეუქცევადი, ქრონიკული  - კიდურის ელევაცია ვეღარ 

ამცირებს შეშუპებას, მკაფიოდ გამოხატულია ქსოვილების სისავსე, აღინიშნება 

„pitting edema“, დროთა განმავლობაში ქსოვილები ხდება ფაშარი, 

ღრუბლისებური კონსისტენციის, კიდურის ფორმა იცვლება, შეშუპება 

ძლიერდება, თითის დაჭერა აღარ ტოვებს ჩანაჭდევს, ყალიბდება ე.წ. “non-pitting 

edema“. ამ სტადიაზე, მოგვიანებით, იწყება  ფიბროზის განვითარება, კიდურის 

გამკვრივება და ზომაში ზრდა. 

 

 III  სტადია - ლიმფოსტაზური სპილოვნება, შეუქცევადი, end-stage მდგომარეობა: 

კიდური/კიდურები დიდია ზომაში. ქსოვილი ფიბროზულია, მკვრივი, 

ურეაქციო. კანის ტროფიკის დარღვევა ვლინდება აკანტოზით, მეჭეჭების 

ზრდით, გაცხიმოვნებით და ა.შ. 
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4. შეშუპების სიმძიმის კლასიფიკაცია 

კიდურის შეშუპების სიმძიმე ფასდება დაზიანებული და ჯანსაღი კიდურების 

მოცულობებს შორის განსხვავების შეფასებით. 

 

 

 

უნილატერალური ლიმფედემის სიმძიმის კლასიფიკაცია 

მსუბუქი:    კიდურის მოცულობის სხვაობა <20% 

    საშუალო:   კიდურის მოცულობის სხვაობა  20-40% 

 მძიმე:          კიდურის მოცულობის სხვაობა  >40% 

 

 

ჯერ-ჯერობით, არ არსებობს თავის, სახის, პირის ღრუს, კისრის, ტორსის, მკერდის, 

გარეთა სასქესო ორგანოებისა და კიდურების ორმხრივი შეშუპების სიმძიმის ხარისხის 

განსაზღვრის უნიფიცირებული კლასიფიკაცია. ამიტომ, ზოგჯერ, ლიმფედემის 

სიმძიმის შეფასებისთვის, იყენებენ მდგომარეობის ფიზიკურ და ფსიქო - სოციალურ 

მაჩვენებლებს. 

დაავადების ეტიოლოგიური მრავალფეროვნების გამო, ლიმფედემის რისკის მქონე 

პაციენტები ხვდებიან სხვადასხვა პროფილის დაწესებულებებში (ოჯახის ექიმთან, 

ონკოლოგთან,  სისხლძარღვთა ქირურგთან,  დერმატოლოგთან,  ზოგად ქირურგთან და 

ა.შ.). 

ლიმფედემის მართვის ოპტიმალური გზების შემუშავებისთვის, აუცილებელია 

სამედიცინო პერსონალის შესაბამისი ცოდნა, დაავადების განვითარების პოტენციური 

რისკ - ფაქტორებისა და მკურნალობის სტრატეგიის თაობაზე.  
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5. სამედიცინო პერსონალის ქცევის მოდელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიმფედემის დიაგნოსტირება, შემთხვევათა უმრავლესობაში, ანამნეზისა და 

ფიზიკალური გასინჯვის საფუძველზე ხდება, რაც დიაგნოსტიკის ქვაკუთხედია. 

 

 

5.1 სამედიცინო ისტორია 

ანამნეზის შეგროვების დროს ყურადღება უნდა მიექცეს  შემდეგ საკითხებს:   

 

 შეშუპების გამოვლინების პირველი ეპიზოდი;   

 მდგომარეობის  დამახასიათებელი სიმპტომების აღწერა, როგორიცაა შეშუპების 

გარდამავალი ხასითი, მგრძნობელობის ცვალებადობა, ტკივილის, ჩხვლეტის, 

კიდურში სიმძიმის შეგრძნება; 

 შეშუპების გრავიტაციული ეფექტი; 

 

  
   შეშუპების ნიშნები   

გამოვლინდა? 
 

პაციენტის/მომვლელის განათლება (სიტყვიერი და 

წერილობითი: 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა 

შეშუპების რისკის შემცირება 

შეშუპების ადრეული ნიშნების და სიმპტომების 

ცოდნა 

საკონტაქტო პირის/დაწესებულების ცოდნა   

   შეშუპების განვითარების შემთხვევაში  

რისკების დოკუმენტირება  სხვა სამედიცინო 

პერსონალისთვის შესატყობინებლად 

 

    პაციენტი საჭიროებს 

ლიმფედემის შეფასებას 

 

   რისკის მქონე პაციენტების     

        იდენტიფიცირება 

 

სამედიცინო პერსონალის 
მიერ ლიმფედემის 
რისკების ცოდნა 
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 შეშუპების კავშირი კიდურის დაძაბვასა და იმობილიზაციასთან; 

 ორსულობასთან კავშირი, სექსუალური და ინტიმური პრობლემები; 

 დაავადების დადგენილი ოჯახური ისტორია; 

 ავადმყოფობის ისტორია და თანმხლები დაავადებები; 

 წინამორბედი შეშუპების მკურნალობის ისტორია; 

 მედიკამენტების მიღება, რომლებიც შეიძლება იწვევდნენ შეშუპებას ან 

გაძლიერებულ ფილტრაციას; 

 პაციენტის განათლება და უნარი - ამოიცნოს ლიმფედემა; 

 პაციენტისთვის ფიზიკური აქტივობის შეუძლებლობა ან მკურნალობაში 

ჩართულობის უუნარობა, სტრესი. 

 

დანართი N1 ლიმფედემის შეფასების ფორმა. 

 

5.2  პაციენტის შეფასება  

პაციენტის გასინჯვის დროს ყურადღება უნდა მიექცეს  შემდეგ საკითხებს:   

 

 შეშუპების ლოკალიზაცია და ხანდაზმულობა; 

 ნაწიბუროვანი ქსოვილის არსებობა ჩატარებული ოპერაციის ან სხივური 

თერაპიის შემდგომ; 

 ეჭვი გულის, თირკმლის ან ღვიძლის დაავადებაზე; 

 ეჭვი სიმსივნეზე ან სიმსივნის რეციდივზე*; 

 ვენური ან არტერიული უკმარისობის ნიშნები, შეშუპების ხასიათი 

რბილი/მკვრივი (pitting vs non pitting),  ცალმხრივი თუ ორმხრივი; 

 თანმხლები გამოვლინებები, როგორიც არის სიწითლე, სიმხურვალე, 

ჰიპერპიგმენტაცია (ტკივილი პალპაციისას იშვიათია ლიმფედემის დროს); 

 კანის გასქელება, ფიბროზი, კანის ზედაპირის შეფასება პაპილომატოზის 

არსებობაზე; 

 სტემერის სინჯი -  მეორე თითის ნაკეცის გასქელება;  

 ფრჩხილების ანომალია: ონიქოდისტროფია, ზრდის შენელება, ტრამპლინიდან 

მხტომელის ფრჩხილები (ski-jumping nails); 

 პალპაციით ლიმფის დრენირების ადგილების სიმკვრივე/რეზისტენტობა, 

სიმსივნის რეციდიული ზრდის სიმპტომები ან კანის დაავადებების  ნიშნები.* 

 

*ეჭვი სიმსივნის არსებობაზე ან რეციდივზე მოითხოვს ონკოლოგის დაუყოვნებელ 

კონსულტაციას. 
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5.3 დიფერენციული დიაგნოზი 

ლიმფედემით პაციენტების ეფექტური შეფასება შეიძლება დაიყოს სამედიცინო  და, 

საკუთრივ, ლიმფედემის შეფასებად.  

სამედიცინო შეფასება საჭიროა ლიმფედემის და შეშუპების გამომწვევი სხვა მიზეზების 

დიფერენცირებისათვის.  

დიფერენციული დიაგნოზი ტარდება შემდეგ პათოლოგიებთან: 

ერთი კიდურის ლიმფედემისთვის: 

 ღრმა ვენის თრომბოზი; 

 პოსტთრომბოზული სინდრომი; 

 ართრიტი; 

 ბეიკერის ცისტა; 

 სიმსივნე/სიმსივნის რეციდივი.* 

 

სიმეტრიული ლიმფედემისთვის: 

 კარდიული შეშუპება; 

 ქრონიკული ვენური უკმარისობა; 

 ორთოსტატიული ან შეგუბებითი შეშუპება; 

 თირკმლის დისფუნქცია; 

 ღვიძლის დისფუნქცია; 

 სხვადასხვა გენეზის ჰიპოპროტეინემია; 

 ჰიპოთირეოზი /მიქსედემა; 

 მედიკამენტური ( Ca-ანტაგონისტები, სტეროიდები,  

არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო); 

 ლიპედემა. 

 

5.4  შეშუპების შეფასება 

  შეშუპების შეფასება ხდება შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით: 

 ქსოვილების შეშუპება -  მსუბუქი, საშუალო ან მძიმე. 

Pitting or nonpitting; 

 კანის მდგომარეობა - გასქელებული, უხეში, უსწორმასწორო,  

მეჭეჭები, ბუშტუკები, ლიმფორეა, ნახეთქი, წყლული; 

 კანქვეშა ქსოვილის ცვლილებები - ცხიმოვანი /კაუჩუკისებრი, 

გამაგრებული, გამკვრივებული;  

 ფორმის ცვლილება - ნორმალური ან დეფორმირებული; 

 ცელულიტის/ერისიპელაზის განვითარების სიხშირე; 

 თანმხლები გართულებები შინაგანი ორგანოების მხრივ 
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(გამონაჟონი პლევრაში, ქილოზური ასციტი); 

 კიდურის ფუნქციის შეზღუდვა. 

 

კიდურის მოცულობის ზუსტი შეფასებით განისაზღვრება ლიმფედემის სიმძიმის 

ხარისხი, ამ მიზნით იზომება კიდურის გარშემოწერილობა და მოცულობა. ლიმფედემის 

მართვის და მკურნალობის ეფექტურობა ფასდება სწორედ კიდურის ზომების 

(გარშემოწერილობის და მოცულობის) მონიტორირებით. 

კიდურების მოცულობებში სხვაობა გამოისახება მილილიტრებში ან პროცენტებში. 

შეშუპების არსებობა ეჭვს არ იწვევს,თუ: 

შეშუპებული ზედა კიდურის მოცულობის სხვაობა კონტრლატერალურ მხარესთან 

შედარებით აღემატება 5%;   

შეშუპებული ქვედა  კიდურის მოცულობის სხვაობა კონტრლატერალურ მხარესთან 

შედარებით აღემატება 10%.   

 * მნიშვნელოვანია, თავიდანვე განისაზღვროს დომინანტური კიდური, რადგან ჩვეულებრივ, 

ჯანმრთელი ადამიანების აქტიური კიდურის გარშემოწერილობა  2 სმ-ით, ხოლო მოცულობა  8-9% 

- ით მეტია არადომინანტურ კიდურზე. 

ორმხრივი შეშუპების დროს იზომება ორივე  კიდური და ამ ზომების მონიტორირება 

ხდება მკურნალობის  ეფექტურობის შეფასებისას. 

თუ შეშუპება გამოვლინდა ისეთ მიდამოში, რომლის მოცულობითი გაზომვა 

შეუძლებელია - ე.წ. შუახაზოვანი ლიმფედემა (თავი, კისერი, ტორსი, მკერდი,  გარეთა 

სასქესო ორგანოები), უნდა მოინახოს ალტერნატიული გზა ლიმფედემის მოცულობის 

შეფასებისათვის, მაგალითად, შეშუპებული უბნის ფოტოგრაფიული დოკუმენტირება. 

 

5.5  ლიმფედემური კიდურის მოცულობის გაზომვის მეთოდები 

კიდურის  მოცულობის ობიექტური შეფასება გამოიყენება შეშუპების პროგრესირების, 

ცვლილებების პერიოდული მონიტორირებისა და მკურნალობის ეფექტურობის 

შეფასებისთვის. 

 

წყლის გადანაცვლების სინჯი  (Water displacement)  - მიიჩნევა  „ოქროს სტანდარტად“  

კიდურების შეშუპების კალკულაციისთვის. მეთოდის არსი მდგომარეობს კიდურის 

წყლით სავსე ცილინდრში მოთავსებით გამოძევებული სითხის მოცულობის 

განსაზღვრაში, რადგან კიდურს შეუძლია გამოაძევოს მხოლოდ საკუთარი მოცულობის 

ოდენობის წყალი. მეთოდის გამოყენება შეზღუდულია გარკვეული მიზეზების გამო 

(დანადგარის ზომა, ჰიგიენური ფაქტორი, განხორციელების გარკვეული სირთულეები). 
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კიდურის გარშემოწერილობითი მოცულობის გაზომვა - სტანდარტული პროტოკოლის 

მიხედვით, კიდურების გაზომვა ხდება  სიმეტრიულად, ყოველ 4 სანტიმეტრში, თანაბარ 

ანატომიურ დონეზე, რათა დინამიკაში შესაძლებელი იყოს ცვლილებების ზუსტი 

მონიტორირება. მეთოდი არის იაფი, მაგრამ მოითხოვს დიდ დროს და გაზომვის 

სიზუსტეს. 

პერომეტრია - კიდურის სამგანზომილებიანი სილუეტის მოცულობის გაზომვაა 

ინფრაწითელი სხივისა და ოპტიკურ-ელექტრული სენსორის გამოყენებით. მეთოდი 

ეფექტურია, ჰიგიენური, შესაძლებელია მისი გამოყენება  ჭრილობიან კიდურზეც. 

 

წინაღობის ბიოელექტრული  სპექტროსკოპია  bioelectrical impedance spectroscopy (BIS) - 

მეთოდი ემყარება დენის მცირე ნაკადის მიმართ უჯრედშორისი სითხის წინაღობის 

განსაზღვრას, ითვლება ადრეული ლიმფედემის შეფასების ყველაზე სენსიტიურ 

მეთოდათ. 

 

ტონომეტრია - გამოიყენება  ქსოვილოვანი ცვლილებების - შეკუმშვის უნარის, ხარისხის 

და შეშუპებასთან კოორელაციის განსაზღვრის მიზნით. როგორც ცნობილია, ლიმფედემა 

იწვევს კიდურის რბილი ქსოვილების გაცხიმოვნებას, ფიბროზს და, შესაბამისად, 

კომპრესიის მიმართ რეზისტენტობის შეცვლას. მეთოდი შესწავლის ფაზაშია და 

სტანდარტული პროტოკოლი ჯერ არ არსებობს. 

 

პალიატიურ პაციენტებში რეკომენდებულია გაზომვის ჩატარება კონკრეტული 

ფიქსირებული ადგილიდან ყოველ 10 სმ - ში, კერძოდ: ხელისთვის - იდაყვის ან სხივის 

ძვლის სადგიგისებრი მორჩიდან 10 სმ - ში; ფეხისთვის -  ქუსლის ძვლის ქვედა კიდიდან 

10 სმ - ში. 

 

 

5.6 შეშუპებული კიდურების ფუნქციის შეფასება 

ზედა კიდური: 

 მოძრაობის სიფართე; 

 ტანსაცმლის შეკვრის უნარი ( ღილი, ბრა ); 

 უნარი,  ჩაიცვას და გაიხადოს საცვლები / კომპრესიული ტრიკოტაჟი/ 

            მრავალშრიანი ნახვევი; 

 მოჭიდების და ტაცების უნარი; 

 ლიმფედემის გავლენა ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ აქტივობაზე;  

 სპეციალური,  დამხმარე მოწყობილობების გამოყენება. 
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ქვედა კიდური: 

 

 მოძრაობის სიფართე. 

 მჯდომარე ან მწოლიარე პოზიციიდან ადგომის უნარი. 

 სიარულის უნარი და სიარულის მანერის ანალიზი; 

 კიდურის აწევის უნარი; 

 ჯდომისა და დგომის პოზის სიმყარე; 

 უნარი, ჩაიცვას და გაიხადოს ფეხსაცმელი / კომპრესიული ტრიკოტაჟი/ 

            მრავალშრიანი ნახვევი; 

 ფეხსაცმლის მორგება; 

 ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ აქტივობაზე ლიმფედემის გავლენა; 

 სპეციალური, დამხმარე მოწყობილობების გამოყენება. 

 

 

6. დიაგნოსტიკური კვლევები 

კვლევის მეთოდის არჩევა, რომელიც დაადგენს შეშუპების გამომწვევ მიზეზებს, ხდება 

ანამნეზის, აქტუალური მდგომარეობის შეფასებისა და გასინჯვის შედეგების 

საფუძველზე. 

 

6.1 სკრინინგული კვლევების ჩამონათვალი 

 სისხლის საერთო ანალიზი; 

 შარდოვანა და ელექტროლიტები; 

 ფარისებრის ჯირკვლის  ტესტები; 

 ღვიძლის ფუნქციური სინჯები; 

 პლაზმის საერთო ცილა და ალბუმინი; 

 გლუკოზა; 

 ედსი/  C - რეაქტიული ცილა; 

 B - ნატრიურეტული პეპტიდი,  

შარდის სტიკ-ანალიზი, შარდში ქილურიის შეფასება; 

 ულტრაბგერითი კვლევა; 

 გულმკერდის რენტგენოგრაფია. 

 

6.2  დამატებითი დიაგნოსტიკა 

დამატებითი დიაგნოსტიკა ნაჩვენებია შემდეგ შემთხვევებში : 

 აუხსნელი შეშუპება ახალგაზრდა ასაკში (<35 წელი); 

 დაუდგენელი მიზეზით გამოწვეული შეშუპება; 

 

 რისკის ჯგუფს მიკუთვნებულ პაციენტში გამოვლენილი ძლიერი შეშუპება; 
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 სწრაფად, პროგრესულად  განვითარებული შეშუპება, ვენური ან ნევროლოგიური 

სიმპტომების თანხლებით; 

 

 მყარი უნილატერალური შეშუპება, გადატანილი წითელი ქარის შემდეგ, 

ჩატარებული ადეკვატური მკურნალობის   და კომპრესიული ტრიკოტაჟის  

ტარების  მიუხედავად.   

 ეჭვის არსებობა ჰიბრიდულ მდგომარეობაზე, მაგ. ვენური უკმარისობით 

გამოწვეული შეგუბება და ლიპოჰიპერტროფია ან ლიპედემა; 

 შეუსაბამობა ტრავმასა და მყარ შეშუპებას შორის;  

 

 შეუსაბამობა პაციენტის სუბიექტურ ჩივილებსა და კიდურების შეშუპების 

ობიექტურად განსაზღვრულ ზომებს შორის. 

 

დამატებითი კვლევების ჩამონათვალი: 

 ულტრაბგერითი კვლევა - დუპლექს ექოსკანირება და დოპლეროგრაფია: 

სისხლის მიმოქცევისა და რბილი ქსოვილების მდგომარეობის შეფასებისთვის; 

 ფლებოგრაფია, ღრმა ვენური სისტემის გამოკვლევისა და ვენური ანომალიების 

შეფასებისთვის; 

 ლიმფოსცინტიგრაფია - შეშუპების გაურკვეველი მიზეზის მქონე პაციენტებში 

ლიმფური უკმარისობის დასადგენად, ლიპედემისა და ლიმფედემის 

დიფერენცირებისთვის, ლიმფედემის ქირურგიული კორექციის პოტენციური 

კანდიდატების გამოვლენისთვის; 

 ვიზუალიზაციის ოპტიკური მეთოდები: ფლუორესცენტული 

მიკროლიმფოგრაფია - ზედაპირული  ლიმფური კაპილარების გამოკვლევისთვის 

და  ინფრაწითელთან ახლო სპექტრის ფლუორესცენტული ლიმფოგრაფია - 

კანქვეშა ლიმფური სტრუქტურების  შეფასებისთვის; * 

 არაპირდაპირი ლიმფოგრაფია წყალში ხსნადი კონტრასტის გამოყენებით - 

პირველადი ლიმფური სტრუქტურების და პერიფერიული ლიმფური 

კოლექტორების დახშობის გამოვლენისათვის, ლიპედემისა და ლიმფედემის 

დიფერენცირებისთვის;* 

 კტ / მრტ სკანირება კანის გასქელების და ლიმფედემის დამახასიათებელი 

ელემენტების აღმოსაჩენად, სიმსივნის მიერ ლიმფური ობსტრუციის 

გამოსავლენად, ასევე ლიპედემისა და ლიმფედემის დიფერენცირებისთვის.  

რადიოლოგიური კვლევის უახლესი მეთოდი არის მრტ - ლიმფოგრაფია;* 

 ბიოწინაღობის განსაზღვრა - შეშუპების გამოსავლენად და მკურნალობის 

ეფექტური მონიტორინგისთვის;* 

 ლიმფედემური კიდურის შეფასებისთვის  შესაძლოა გამოყენებულ იქნას 

დესიტომეტრია DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry) ამ მეთოდით, 

შესაძლებელია,  კიდურის შეშუპების შემადგენელი ქიმიური კომპონენტების 
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შეფასება (% ცხიმი,წყალი, კუნთი), მკურნალობამდე და მკურნალობის შემდეგ. 

(მეთოდის ამ მიზნით გამოყენება ოფიციალურად არ დაუდასტურებია ამერიკის 

ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოს (FDA); 

 ლიმფური ფილარიოზის გამოვლენისთვის ფილარიოზის ტესტის ჩატარება 

(filarial antigen card test) ფილარიოზის ენდემურ ზონაში მცხოვრები ან მოგზაური 

კატეგორიისთვის. 

 

*აღნიშნული კვლევების ჩატარება საქართველოში ჯერ-ჯერობით შეუძლებელია. 

 

პირველადი ლიმფედემის დიაგნოზის დაზუსტებისთვის შეიძლება, საჭირო გახდეს 

გენეტიკური სკრინინგის ჩატარება. სადღეისოდ, იდენტიფიცირებულია 19 გენი, 

რომელთა მუტაცია იწვევს ლიმფედემის ჩამოყალიბებას,  იზოლირებული ან 

სინდრომული ფორმით.  (მათ შორის, FOXC2, SOX18, GJC2, FLT4 და სხვ) 

 

შეფასების შედეგების ჩაწერა უნდა ხდებოდეს სისტემატურად, მკურნალობის 

პროგრესის მონიტორინგისთვის. შეფასებების სტანდარტიზაციისთვის შექმნილია 

სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები (LymCalcs). 

 

7. ლიმფედემის მკურნალობა 

პერიფერიული ლიმფედემის მართვა მოიცავს მკურნალობის თერაპიულ და 

ქირურგიულ მეთოდებს, თუმცა ნებისმიერი მეთოდისთვის საერთო და სავალდებულოა 

შემდეგი კომპონენტებისგან შემდგარი კომპლექსური მიდგომა: 

 კომპრესიული სამკლაური - ზედა კიდურისთვის 

კომპრესიული წინდა (მუხლამდე ან საზარდულამდე) - ქვედა კიდურისთვის; 

 მოდიფიცირებული მრავალშრიანი გადახვევა; 

 მანუალური ლიმფოდრენაჟული მასაჟი;  

 კანის მოვლა; 

 ვარჯიში/კიდურის ელევაცია; 

 ტკივილის მართვა; 

 პაციენტის განათლება; 

 ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა. 

 

ლიმფედემის  კომპლექსური თერაპიული მკურნალობა არის შეშუპების მკურნალობის 

მრავალკომპონენტიანი პროგრამა, რომლის გამოყენება შესაძლებელია ბავშვთა ასაკშიც. 

მკურნალობა ორი ძირითადი ეტაპისგან შედგება: საწყისი რეჟიმი მოიცავს ლიმფედემის 

აქტიურ მკურნალობას, შეშუპების ეფექტურ და სტაბილურ შემცირებას, რასაც მოსდევს 

შემანარჩუნებელი მეორე, ხანგრძლივი ფაზა. 

**დანართი 2.  ლიმფედემის საწყისი მართვის ალგორითმი 
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ლიმფედემის ინტენსიური მკურნალობა - შეშუპების პირველადი რედუქციის  ფაზა,  

მოიცავს: ყოველდღიურ რეჟიმში კანის მოვლას, ლიმფის მანუალურ მასაჟს (მანუალური 

ლიმფოდრენაჟი),  მრავალშრიანი არაელასტიური ნახვევით კომპრესიას და გარკვეული 

სახის  სამკურნალო ვარჯიშებს. 

*დანართი 3. დანართში მოცემულია ქვედა კიდურის ლიმფედემის ინტენსიური 

თერაპიის ალგორითმი 

ინტენსიური თერაპია ამცირებს შეგუბებას დაზიანებულ ლიმფურ სადინრებში, ხელს 

უწყობს კოლატერალური სადრენაჟო გზების განვითარებას, სტიმულირებას უკეთებს 

არსებული ლიმფური სტრუქტურების  ფუნქციის გააქტიურებას. 

ინტენსიურ რეჟიმში შეშუპების მკურნალობა ნაჩვენებია საშუალო  და მძიმე 

ლიმფედემით პაციენტებისთვის (ISL II, გართულებული II და III სტადია), 

მკურნალობის სხვა მეთოდებთან კომბინაციაში.  

ინტენსიური ფაზა გრძელდება 2 - 4 კვირა. შეშუპების ადექვატური შემცირება 

განსაზღვრავს ლიმფედემის მართვის შემდგომ სტრატეგიას (თუმცა, პაციენტის 

ფიზიკურმა და ემოციურმა მდგომარეობამ, მობილობისა და ტრანსპორტირების 

პრობლემამ შესაძლებელია შეზღუდოს ყოველდღიური გადახვევების(ვიზიტების) 

განხორციელება ან პირიქით, საჭირო გახადოს გადახვევის ჩატარება დღეში ორჯერაც) 

დანართი 3. ინტენსიური თერაპიის შემდგომი პერიოდის მართვის ალგორითმი 

შეშუპების მკურნალობის გარდამავალი - ტრანზიტორული ფაზა  იწყება ინტენსიური 

ფაზის დამთავრებისთანავე,  მიმართულია პირველ ეტაპზე მიღებული შედეგის  

შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისკენ, გრძელდება 1 – 3 თვე. თერაპიის დროს 

ნაჩვენებია კომპრესიული წინდის, თუ სამკლაურის ტარება,  კანის მოვლა, სამკურნალო 

ვარჯიშები და, ჩვენების მიხედვით,  განმეორებითი  მანუალური ლიმფოდრენაჟული 

მასაჟი. 

ტრანზიტორულ ფაზაში თანდათან მცირდება პროფესიონალი სამედიცინო პერსონალის 

მონაწილეობა ლიმფედემის მართვაში და მეტად აქტიურდება პაციენტის თვითმოვლის 

მნიშვნელობა, ფასდება, რამდენად შეუძლია პაციენტს მოუაროს შეშუპებას და 

განავითაროს საჭირო უნარ-ჩვევები. ამ პერიოდში განისაზღვრება ლიმფედემის 

ხანგრძლივ ვადიანი სტატეგია 

დანართი 5  ტრანზიტორული თერაპიის ალგორითმი 

ზოგადად, ინტენსიურ რეჟიმში შეშუპების მკურნალობა ნაჩვენებია საშუალო  და მძიმე 

ლიმფედემით პაციენტებისთვის (გართულებული II და III სტადია), ხოლო მსუბუქი და 

საშუალო სიმძიმის ლიმფედემისთვის (I–II სტადია) უფრო დამზოგველი, 

მოდიფიცირებული რეჟიმი. 
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ზედა და ქვედა კიდურის ლიმფედემის ხანგრძლივვადიანი მართვა  

ფოკუსირებულია მკურნალობის შედეგების ხანგრძლივ შენარჩუნებაზე, რაც 

შეუძლებელია პაციენტის შესაბამისი განათლების, სწორი უნარების ცოდნის და 

საკუთარი მდგომარეობის კონტროლის გარეშე და მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

 

 ყოველდღიურად კანის მოვლა; 

 ვარჯიში/ფიზიკური აქტივობა; 

 კომპრესია ტრიკოტაჟით ან ნახვევით; 

 კიდურის ელევაცია; 

 პაციენტის/მომვლელის მიერ შესრულებული მარტივი ლიმფოდრენაჟული 

მასაჟი. 

 

პროფესიონალის როლი ამ ეტაპზე განისაზღვრება მხოლოდ პაციენტის პერიოდული 

მონიტორირებით. 

 

7.1 კომპრესიული ტრიკოტაჟი 

კომპრესიული ტრიკოტაჟი არის ლიმფედემის ხანგრძლივვადიანი მართვის 

აუცილებელი კომპონენტი, ინიშნება მკურნალობის ინტენსიური ფაზის შემდეგ, ასევე, 

გამოიყენება პროფილაქტიკური მიზნისთვის და კიდურის მსუბუქი ხარისხის 

ლიმფედემის დროს (ISL, სტადია I).  

თუ პაციენტს აღენიშნება რბილი შეშუპება, როდესაც თითის დაჭერით კანზე რჩება 

ჩანაჭდევი (pitting edema), ასეთი შეშუპება მოითხოვს მკურნალობის დაწყებას 

მრავალშრიანი, არაელასტიური გადახვევით, რომელმაც უნდა შეამციროს და 

დაასტაბილუროს შეშუპება, რომ პაციენტმა შეძლოს კომპრესიული ტრიკოტაჟის ჩაცმა. 

კომპრესიული ტრიკოტაჟის დანიშვნის და ტარების რეჟიმს განაპირობებს შემდეგი 

ფაქტორები:   

 პაციენტის აქტიურობა და მობილობა; 

 ინტაქტური და ელასტიური კანი; 

 დეფორმაციის არარსებობა ან მინიმალური ცვლილება;  

 შეშუპების არ არსებობა ან მინიმალური გამოვლინება;  

 პაციენტის მოტივაცია და მზაობა;  

 პაციენტის უნარი, მოირგოს კომპრესიული ტრიკოტაჟი;  

 პაციენტის უნარი, ყურადღება მიაქციოს კანის მდგომარეობას;  

 პალიატიური საჭიროება. 

 

კომპრესიული ტრიკოტაჟის დანიშვნის უკუჩვენებები: არტერიული უკმარისობა, 

გულის მწვავე უკმარისობა, კიდურის ექსტრემალური დეფორმაცია, კანის ღრმა 

ნაკეცები, ლიმფორეა, კანის დაწყლულება, მძიმე პერიფერიული ნეიროპათია. 

სიფრთხილე უნდა იყოს გამოჩენილი ცელულიტის/ერისიპელაზის, დიაბეტის, 

სენსორული დეფიციტის, პარეზის, კანის ნახეთქების/სხვა დაზიანებების შემთხვევაში. 
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დადგენილია კომპრესიის ოთხი კლასი: 

 

კლასი  1                    20-30   ვერცხლისწყლის სვეტის მმ.  

კლასი  2                    30-40   მმ. ვწყ.სვ 

კლასი  3                    40-50   მმ. ვწყ.სვ 

კლასი  4                    50-60   მმ. ვწყ.სვ 

 

კომპრესიული ტრიკოტაჟის ეფექტურობა უნდა გადამოწმდეს 2-3 ჯერ, წლის მანძილზე 

და შეიცვალოს  საჭიროების მიხედვით. 

თუ პაციენტს ვერ ერგება სტანდარტული კომპრესიული ჩასაცმელი კიდურის ზომის ან 

ფორმის უხეში ცვლილებების გამო, უნდა მოხდეს მისი დამზადება  

ინდივიდუალურად. გასათვალისწინებელია - სანამ პაციენტი მიიღებს თავის 

ინდივიდუალურ კომპრესიულ ტრიკოტაჟს, კიდური უნდა იყოს გადახვეული 

მრავალშრიანი ნახვევით. 

კომპრესიული ტრიკოტაჟის ჩაცმამდე კანი უნდა იყოს მშრალი, გასუფთავებული  

(კრემის ნარჩენებისგანაც), კანის გაღიზიანებისა და არასწორი კომპრესიის 

პრევენციისთვის,  ტრიკოტაჟს არ უნდა ჰქონდეს ნაკეცები და ნაოჭები (რაც ადვილად 

მიიღწევა რეზინის ხელთათმანის გამოყენებით).  

კომპრესიული ტრიკოტაჟის  ჩაცმის უახლესი მოწყობილობები,  შესაძლოა დაეხმაროს 

პაციენტების ნაწილს თავის მოვლაში. 

პაციენტი უნდა იყოს ინფორმირებული, რომ ნებისმიერი დისკომფორტის 

გაჩენისთანავე, იქნება ეს კანის გაწითლება, კიდურის დეფორმაცია, თუ პერიფერიული 

შეშუპება, სასწრაფოდ  გაიხადოს კომპრესიული წინდა/ სამკლაური და შეატყობინოს 

ექიმს პრობლემის შესახებ. 

 

 

7.2  მრავალშრიანი არაელასტიური გადახვევა 
 

მრავალშრიანი არაელასტიური გადახვევა MLLB წარმოადგენს ლიმფედემის 

მკურნალობის საკვანძო ელემენტს ISL II ან გართულებული II სტადიის ლიმფედემის 

დროს და ასევე, იმ პაციენტებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ კომპრესიული 

ტრიკოტაჟის ტარება. 

არაელასტიური ნახვევი, რომელიც ხასიათდება დაბალი ჭიმვადობით, აქტიურ 

მდგომარეობაში ქმნის მაღალ, ხოლო მოსვენების მდგომარეობაში - დაბალ კომპრესიულ  

წნევას, პიკური წნევების ასეთი ცვალებადობა ქმნის მასაჟის ეფექტს და აძლიერებს 

ლიმფის ნაკადს. 

მრავალშრიანი არაელასტიური გადახვევა ამცირებს  შეშუპებას,  აღადგენს კიდურის ან 

დაზიანებული მიდამოს ფორმას, ამცირებს ჰიპერკერატოზის და პაპილომატოზის 
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განვითარების ალბათობას, ხელს უწყობს კანქვეშა ქსოვილების სტრუქტურის 

გაუმჯობესებას.  

 

 

მრავალშრიანი გადახვევის ჩვენებები:  

 

 კანის ცვლილებები, დაზიანება,დაწყლულება 

 კიდურის დეფორმაციია 

 კიდურის ზომის ისეთი გადიდება, როდესაც კომპრესიული ტრიკოტაჟის 

მორგება შეუძლებელი ხდება  კანის გამოკვეთილი ნაკეცების და გასქელების  

გამო 

 ლიმფორეა 

 ლიმფანგიექტაზია. 

 

 

გადახვევის მიმართულება ყოველთვის არის დისტალურიდან პროქსიმალურისკენ. 

იდაყვისა და მუხლის ანატომია მოითხოვს დამატებითი ბალიშების - პადების 

გამოყენებას. სტანდარტულად, პირველი 2-4 კვირა გადახვევა ტარდება ინტენსიურ 

რეჟიმში - ყოველდღიურად.  პაციენტების შერჩევა  უნდა მოხდეს დიდი სიფრთხილით, 

ისინი ფიზიკურად და ემოციურად მზად უნდა იყონ  ინტენსიური მკურნალობის 

რეჟიმისთვის, მათ შორის სავარჯიშო პროგრამებში მონაწილეობისთვისაც. შემდეგი 

კვირების მანძილზე შესაძლებელია მკურნალობის გაგრძელება  მოდიფიცირებულ 

რეჟიმში, რაც გულისხმობს კვირაში სამჯერ მრავალშრიან  გადახვევას არაელასტიური 

ნახვევით(MLLB). 

 

მოდიფიცირებული  მკურნალობა ნაჩვენებია მათთვისაც, ვისაც სხვადასხვა მიზეზის 

გამო (ფიზიკური, სოციალური, ფსიქოლოგიური ან ეკონომიური), ურჩევნია/ან ეხერხება 

გადახვევის კვირაში სამჯერ ჩატარება, ამავე ჯგუფს მიეკუთვნებიან ძალიან მოხუცი, 

ჭარბწონიანი და დასუსტებული პაციენტებიც. 

შემდგომი რეჟიმის ინტენსივობა დამოკიდებულია მკურნალობის შედეგსა და 

პაციენტის მდგომარეობაზე. (მაგ. თუ პაციენტი დღის მანილზე ატარებს კომპრესიულ 

ტრიკოტაჟს, დასაშვებია გადახვევის გაკეთება მხოლოდ ღამით) 

 

*საყურადღებოა: თუ ლიმფედემა განვითარდა საზარდულში/ან იღლიაში, 

მრავალშრიანი გადახვევა უნდა  ჩატარდეს მხოლოდ მანუალურ ლიმფოდრენაჟულ 

მასაჟთან კომბინაციაში. 

 
კომპრესიის დაბალი წნევით გადახვევაა საჭირო ცელულიტის/ერისიპელაზის, 

დიაბეტის, სენსორული დეფიციტის, პარეზის დროს. 

მრავალშრიანი არაელასტიური გადახვევის უკუჩვენებები: გულის უკმარისობა, მძიმე 

პერიფერიული ნეიროპათია. 

*კომპრესიამ შესაძლოა გამოიწვიოს ქსოვილების ტრავმირება, თუ თრომბოციტების 

მაჩვენებელი ნაკლებია < 75 103/  მკლ   
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არაელასტიური ნახვევისაგან განსხვავებით, ელასტიური დოლბანდით გადახვევა 

მხოლოდ შემანარჩუნებელ კომპრესიას ახდენს აქტიური მოძრაობის დროს, წნევის 

უმნიშვნელო ცვალებადობით. 

  

7.3 კანის მოვლა 

პაციენტი დეტალურად უნდა იყოს  ინფორმირებული, რომ დაზიანებული კიდურის 

კანის მთლიანობის დაცვა და სწორი მოვლა  ამცირებს ლიმფედემის გართულების და 

ინფიცირების რისკს. 

 

კანის მოვლის ზოგადი წესები მოიცავს: 

 

 კანის ხშირად დაბანას ნეიტრალური pH საშუალებებით  და ნატურალური 

საპნებით -კანის ზედმეტად გამოშრობის პრევენციისთვის;  

 ბანაობის შემდეგ კანის კარგად გამშრალებას;  

 კანის ნაკეცების განსაკუთრებულ მოვლას;  

 დამარბილებელი  და დამატენიანებელი საშუალებების ე.წ. ემოლიენტების 

ინტენსიურად და სწორად მოხმარებას (არ არის რეკომენდებული ვაზელინისა და 

მინერალური ზეთების შემცველი დამატენიანებელი საშუალების ხმარება);* 

 კანის დაცვას ტრავმისაგან - გაჭრა, გახეხვა, მწერის ნაკბენი; 

 კანის დაცვას მზის დამწვრობისგან; 

 ხელთათმანების ხმარებას  ეზოში და ბაღში მუშაობის დროს; 

 ფრჩხილების მოვლას; 

 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სენსორული ნეიროპათიით 

დაზიანებულ ადგილებს. 

 

*კანის დატენიანების შემდეგ, რეკომენდებულია დროის ინტერვალის დაცვა,  

კომპრესიული ტრიკოტაჟის ჩაცმამდე, რათა კომპრესიული ტრიკოტაჟი არ იყოს 

ჩაცმული ნოტიო კანზე. 

 

ლიმფედემით პაციენტები მწვავე ცელულიტის/ ერისიპელაზი განვითარების  მაღალი 

რისკის ქვეშ არიან. კანისა და კანქვეშა ქსოვილების ინფიცირების გამომწვევი, 

ძირითადად, არის "ა" ჯგუფის ბეტა-ჰემოლიზური სტრეპტოკოკი ან სტაფილოკოკი. 

კანის საფუძვლიანი მოვლა ამცირებს ინფექციის  განვითარების რისკს. 

კანის მოვლის უგულებელყოფის შემთხვევაში, დიდი რისკია, განვითარდეს შემდეგი 

გართულებები: ჰიპერკერატოზი, პაპილომატოზი, ფოლიკულიტი, ლიმფანგიექტაზია, 

კონტაქტური დერმატიტი, ლიმფორეა, წყლულები, ეგზემა. შორსწასული ლიმფედემის 

დროს შესაძლებელია ძალიან იშვიათი ფორმის ლიმფური სიმსივნის - 

ლიმფანგიოსარკომის განვითარება  (Stewart-Treves syndrome). 
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7.4 მანუალური ლიმფოდრენაჟი 

ლიმფის მანუალური მასაჟი არის კანის მასაჟის  განსაკუთრებული მეთოდი, რომელიც 

ხელს უწყობს ლიმფის მოძრაობას - დრენირებას დაზიანებული ანატომიური უბნიდან 

ჯანმრთელისკენ, ლიმფოკინეტიკისა და ლიმფის ცირკულაციის გაუმჯობესებას 

(შესაბამისად, ვენური სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესებასაც). 

ლიმფოდრენაჟული მასაჟი შეშუპების კომპლექსური მკურნალობის უმნიშვნელოვანესი 

კომპონენტია  ყველა ეტაპზე. მანუალური ლიმფოდრენაჟი (MLD) და მარტივი 

ლიმფოდრენაჟი (SLD), კომპრესიული ტრიკოტაჟის ტარებასთან ერთად, ინიშნება 

როგორც მკურნალობის საწყის ეტაპზე, ასევე, ტრანზიტორულ ფაზაში და 

ხანგრძლივვადიანი პროგრამისა და პალიატიური მოვლის კომპონენტად.  

მანუალური ლიმფოდრენაჟი (MLD) ტარდება სპეციალისტის მიერ, ხოლო   მარტივი 

ლიმფური თვითდრენაჟი (SLD) - პაციენტის ან მომვლელის მიერ.  

ლიმფის მანუალური მასაჟი მკურნალობის ერთადერთ, შეუცვლელ მეთოდად რჩება 

ისეთი ლოკალიზაციის შეშუპებისთვის, სადაც კომპრესიული ტრიკოტაჟის მორგება ვერ 

ხერხდება (თავის, კისრის, გენიტალური, საზარდულის, იღლიის  ლიმფედემა). 

მანუალური ლიმფოდრენაჟი ტარდება ყოველდღიურად, პაციენტის მწოლიარე 

მდგომარეობაში (თავ-კისრის ლიმფედემის გარდა), იწყება და სრულდება 

დიაფრაგმული ღრმა სუნთქვით, ნელი, რიტმული მოძრაობებით და მსუბუქი 

ზეწოლით, ყოველთვის პროქსიმალურიდან დისტალური მიმართულებით. ჯერ 

ჯანმრთელ  და, შემდეგ - დაზიანებულ მხარეს. 

სწორად და სრულფასოვნად ჩატარებული მასაჟის სეანსი  გრძელდება დაახლოებით 1 

საათი.  მასაჟის შემდეგ პაციენტმა უნდა ჩაიცვას კომპრესიული ტრიკოტაჟი. 

მკურნალობის ხანგრძლივობაა სამი კვირა ან მეტი.  კურსის გამეორება შესაძლებელია 3 

-12 თვის შემდეგ, მუდმივად კომპრესიული ტრიკოტაჟის ტარებასთან ერთად.  

 

ლიმფის მარტივი მასაჟი ტარდება ყოველდღიურად, 10 - 20 წუთის განმავლობაში, 

პაციენტის ან მისი მომვლელის მიერ.  

 

სამედიცინო პერსონალმა უნდა შეასწავლოს პაციენტს/მომვლელს მარტივი 

ლიმფოდრენაჟის ტექნიკა, მისცეს წერილობითი ინსტრუქცია მასაჟის წესთან და 

თანმიმდევრობასთან დაკავშირებით. ასევე, სამედიცინო პერსონალი დარწმუნებული 

უნდა იყოს, რომ პაციენტი/მომვლელი არის მოტივირებული, შეუძლია 

დამოუკიდებლად მარტივი მასაჟის ჩატარება და მასაჟის შემდეგ კომპრესიული 

ტრიკოტაჟის ჩაცმა. 

ლიმფის მანუალური მასაჟის უკუჩვენებები: მწვავე ცელულიტი, გულის ან თირკმლის 

უკმარისობა, ღვიძლის ციროზი ასციტით, ზემო ღრუ ვენის ობსტრუქცია, 

არანამკურნალები ტუბერკულოზი. 
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7.5 პნევმოკომპრესია 

პნევმოთერაპია  (IPC) პერიფერიული შეშუპების შემცირების აპარატული მეთოდია და 

ფართოდ გამოიყენება ლიმფედემის მკურნალობისთვის, თუმცა ლიმფოლოგთა 

საერთაშორისო თანამეგობრობაში ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია  

მეთოდის ეფექტურობასთან დაკავშირებით. 

შეშუპებულ კიდურზე  შეკუმშული ჰაერის  ციკლური ზეწოლა,  მაღალი და დაბალი 

წნევის მონაცვლეობით, სპეციალური აპარატისა და პნევმოსამოსის მეშვეობით,  

ააქტიურებს ლიმფის ცირკულაციას და დრენირებას. კომპრესიული 

სამკლაური/შარვალი, გარკვეული წნევის ჰაერის კომპრესიითა და რელაქსაციით, 

ახორციელებს პერისტალტიკურ მასაჟს  კიდურის მთელ სიგრძეზე, დისტალურიდან 

პროქსიმალური მიმართულებით ( იღლიისკენ ან საზარდულისკენ), ამცირებს კიდურის 

მოცულობას და აძლიერებს ლიმფურ ნაკადს. 

მეორადი ლიმფედემის სწორი მართვისთვის, პნევმოკომპრესიას წინ უნდა უძღვოდეს 

ლიმფის მანუალური მასაჟი. პნევმოკომპრესიის სეანსის შემდეგ პაციენტმა 

აუცილებლად უნდა ჩაიცვას კომპრესიული წინდა/სამკლაური, ლიმფოდრენაჟული 

ეფექტის შენარჩუნებისთვის. 

პნევმოკომპრესია არ შეიძლება იყოს განხილული ლიმფედემის სამკურნალო 

დამოუკიდებელ მეთოდად. საყურადღებოა, რომ ქვედა კიდურების ლიმფედემის დროს, 

პრესოთერაპიამ, როგორც მონოთერაპიამ, შეიძლება გამოიწვიოს შეშუპების 

გადანაცვლება უფრო პროქსიმალურად და განვითარდეს საზარდულის ან გენიტალური 

ედემა, გაღრმავდეს და გაძლიერდეს ობსტრუქცია მიმდებარე  ლიმფურ სადინარში. 

კომპრესიის რეკომენდებული წნევა არის 30-60 მმ. ვწყ.სვ,  პალიატიურ სიტუაციაში 20-

30 მმ. ვწყ.სვ. პროცედურა ტარდება ყოველდღიურად, ხანგრძლივობა: 30 - 180 წუთი. 

პრესოთერაპია ნაწილობრივ ეფექტურია არაობსტრუქციული შეშუპების დროს (ვენური 

უკმარისობა, ჰიპოპროტეინემია). 

უკუჩვენებები: უმკურნალებელი, II გვიანი სტადიის, მყარი (non pitting), ქრონიკული 

ლიმფედემა, კანის მწვავე ანთება ცელულიტი/ერისიპელაზი, ღრმა ვენების თრომბოზი, 

თრომბოფლებიტი, პულმონული ემბოლიზმი, გულის იშემიური დაავადება, 

მეტასტაზური დაავადება. 

 
*კომპრესიამ შესაძლოა გამოიწვიოს ქსოვილების ტრავმირება, თუ თრომბოციტების მაჩვენებელი 

ნაკლებია < 75 103/  მკლ.  

 

7.6 ქირურგიული მკურნალობა 

ქირურგიული მკურნალობა არ განიხილება ლიმფედემის მკურნალობის უპირატეს 

მეთოდად, რადგან არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული ქირურგიული ჩარევის 

კრიტერიუმები და  არასაკმარისია რანდომიზებული კვლევები. ოპერაციული ჩარევა, 

ძირითადად, ნაჩვენებია სტანდარტული, კომპლექსური თერაპიული მკურნალობის 

უეფექტობის შემთხვევაში. 
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ლიმფედემის ქირურგიული მკურნალობა  წარმოდგენილია რამოდენიმე პროცედურით:  

ჭარბი ლიმფედემური ქსოვილის პალიატიური რეზექცია (განსაკუთრებით 

გენიტალური ედემის დროს), მიკროქირურგიული რეკონსტრუქციული ოპერაციები 

(ლიმფური რეკონსტრუქცია, ლიმფური კვანძის გადანერგვა, სხვადასხვა ტიპის 

ლიმფურ-ვენური ანასტომოზები), ხოლო შეუქცევადი, ბოლო სტადიის ლიმფედემის 

დროს  (III სტადია), კიდურების მოცულობის 100%-ით შემცირებისა და შედეგის 

ხანგრძლივად შენარჩუნებისთვის, ეფექტური აღმოჩნდა   რედუქციული ქირურგია 

(გარშემოწერილობითი, ასპირაციით ასისტირებული ლიპექტომია, ლიპოსაქცია). 

ქირურგიული პროცედურების შემდეგ საჭირო ხდება კომპრესიული ტრიკოტაჟის 

ტარება მთელი ცხოვრების მანძილზე, რაც, დამატებით, ართულებს მხოლოდ 

ქირურგიული ჩარევის ეფექტურობის შეფასებას.   

 

7.7  მკურნალობის სხვა მეთოდები 

მასაჟი: ჩვეულებრივი მასაჟი, თავისი კლასიკური ტექნიკით, დარტყმითი მოძრაობებით 

და ძლიერი ზეწოლით, აზიანებს შეშუპებულ ქსოვილებს, კაპილარული ფილტრაციის 

გააქტიურების ხარჯზე იწვევს ლიმფედემის გაძლიერებას და არ არის რეკომენდებული. 

დიურეტიკები: შარდმდენი პრეპარატების გამოყენება შეზღუდულია, ნაჩვენებია 

მხოლოდ სპეციფიური თანმხლები დაავადებებისა, თუ გართულებების მქონე 

პაციენტებისთვის.  შარდმდენების ხანგრძლივი გამოყენება,  სითხისა და 

ელექტროლიტების დისბალანსის გამოწვევით, აუარესებს პერიფერიული ლიმფედემის 

მკურნალობას.  

ბენზოპირონები: ბენზოპირონების როლი (მათ რიცხვშია ბიოფლავონოიდები და 

რუტოზიდები) ჯერ კიდევ არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული.  

ანტიმიკრობული მედიკამენტები: ანტიბიოტიკები უნდა დაინიშნოს თანდართული 

მწვავე ანთების სამკურნალოდ (ცელულიტი/წითელი ქარი).  

კანის ზომიერი ერითემა, სისტემური სიმპტომების და გამოვლინებების გარეშე, არ 

მოითხოვს სპეციფიურ მკურნალობას. 

დაუზუსტებელია მკურნალობის სხვა მეთოდების ეფექტურობა (თერმოთერაპია, 

იმუნოთერაპია, დაზიანებული კიდურის მეზოთერაპია, კომპლემენტური და 

ალტერნატიული მედიცინა - აკუპუნქტურა, ფიტოთერაპია, ჰომეოპათია, არომათერაპია, 

აიურვედა, დიეტოთერაპია)   
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7.8  ვარჯიში და წონის კონტროლი 

ლიმფედემით პაციენტებისთვის ლიმფოდრენაჟული ვარჯიშების და ფიზიკური 

აქტივობის ეფექტურობა დადასტურებულია, თუმცა ფიზიკური აქტივობის პროგრამა 

მორგებული უნდა იყოს პაციენტის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე. სამკურნალო 

ვარჯიშები და მოძრაობები უნდა მიესადაგებოდეს პაციენტის და დაავადების სტატუსს. 

პაციენტმა უნდა იცოდეს, რომ  ვარჯიშის დროს სავალდებულოა კომპრესიული 

ტრიკოტაჟის ტარება.  

დიაფრაგმული სუნთქვა, ვარჯიშთან კომბინაციაში, ხელს უწყობს ლიმფის აქტიურ 

დრენირებას ვენურ სისტემაში. 

 

ელევაცია: შეშუპებული კიდურის ელევაცია მოვლის ფუნდამენტური საკითხია, 

კიდურის განტვირთვის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ზედა კიდური არ უნდა აცდეს 

მხარს და კომფორტულად, მთელს სიგრძეზე უნდა განთავსდეს ბალიშებზე. ქვედა 

კიდურის სწორი ელევაცია ნიშნავს მწოლიარე მდგომარეობაში მთლიანი კიდურის 

აწევას მენჯ-ბარძაყის სახსარზე მაღლა, მუხლში მსუბუქი მოხრით და ფეხის ქვეშ 

ბალიშების განთავსებას. 

თუ პაციენტს არ შეუძლია კიდურის დამოუკიდებლად აწევა, არსებობს კიდურის 

ელევაციის დამხმარე მოწყობილობები ე.წ. " Leg lifter”, რომელიც ექიმის რჩევით იქნება 

მორგებული პაციენტის საჭიროებას. 

ლიმფედემის საწყის და ISL I სტადიაზე კიდურის  ელევაცია სრულად ამცირებს  

შეშუპებას, მაგრამ ეფექტის შენარჩუნებისთვის საჭიროა  კომპრესიული წინდის ან 

სამკლაურის ტარება. 

 

წონის კონტროლი: მნიშვნელოვანია წონის ინდექსის შეფასება და შენარჩუნება ( 25 > 

BMI),  სიმსუქნით გამოწვეული რისკების გაცნობიერება და  კონკრეტული ზომების 

მიღება წონის შემცირებისთვის. 

 

7.9 შუახაზოვანი ლიმფედემის მართვა 

შუახაზოვანი ლიმფედემა ეწოდება თავის, სახის, კისრის, ძუძუს, ტორსის ან გარეთა 

სასქესო ორგანოების ლიმფედემას. ასეთი ლიმფედემა, როგორც წესი, მეორადია. 

შუახაზის ლიმფედემის მართვა მოითხოვს ექიმის  განსაკუთრებულ მომზადებას და 

კვალიფიკაციას, რთულია კომპრესიული ტრიკოტაჟის მორგება, არ არსებობს ამ 

ანატომიური არეალების შეშუპების გაზომვის  და მკურნალობის ეფექტურობის 

შეფასების ობიექტური, სტანდარტიზებული მეთოდები. 

ძუძუს ლიმფედემის მკურნალობაში მიღწეულია შედარებითი კონსენსუსი, 

შესაძლებელია მისი პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და სწორი მართვა, მანუალური 

ლიმფოდრენაჟი მკურნალობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ძუძუს ლიმფედემისთვის 
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რეკომენდებული საშუალო ხარისხის კომპრესის განხორციელება (25-30 მმ.ვწყ.სვ),   

შესაძლებელია ლიკრის ბაზაზე მოქსოვილი, მჭიდროდ მოტკეცილი, ელასტიური 

ტრიკოტაჟის გამოყენებით: სპორტული ან ინდივიდუალურად დამზადებული ბრა, 

ჟილეტი, მაისური, სხვადასხვა სიმკვრივის ბალიშების - პადების და შემავსებლების 

დამატებით. 

ტორსის ლიმფედემისთვის  რეკომენდებულია საშუალო ხარისხის კომპრესია, 

დაახლოებით 25 მმ.ვწყ.სვ. შესაძლებელია მჭიდროდ მოტკეცილი ბოდეს ან კორსეტის 

დანიშვნა. 

გარეთა სასქესო ორგანოების ლიმფედემა ყველაზე რთულად სამართავია. 

უმნიშვნელოვანესია კანის ზედმიწევნით მოვლა და  ინფექციის შესაძლო ნიშნების 

მუდმივად მონიტორირება, მანუალური ლიმფოდრენაჟი და თვითმასაჟი მკურნალობის 

მნიშვნელოვანი შემადგენლებია. 

ქვედა კიდურისა და გენიტალური ლიმფედემის ერთდროული განვითარების 

შემთხვევაში, არის რისკი, რომ ქვემო კიდურების შეშუპების მკურნალობამ გააუარესოს 

გენიტალური ლიმფედემა. ასეთ ვითარებაში განსაკუთრებით საყურადღებოა შეშუპების 

არეში არსებული ლიმფური კვანძების განტვირთვა შეგუბებისგან, ლიმფის მანუალური 

მასაჟის მეთოდით. 

გენიტალური ლიმფედემის დროს, ჩვეულებრივ, საჭიროა ინდივიდუალურად 

დამზადებული კომპრესიული ტრიკოტაჟი, ზოგჯერ ბალიშების - პადების დამატებით, 

ანატომიურად კონტურირებული შეშუპებისთვის 

მამაკაც პაციენტებთან შესაძლებელია მრავალშრიანი არაელასტიური გადახვევის 

გამოყენება.   

თავის, კისრის, სახისა და პირის ღრუს ლიმფედემა  ვითარდება ამ არეში სიმსივნის 

ზრდის ან სიმსივნის მკურნალობის შემდეგ (ლიმფადენექტომია, რადიოთერაპია). 

შეშუპების მკურნალობის საკვანძო ელემენტები არის სპეციალისტის ჩატარებული 

მანუალური ლიმფოდრენაჟი და პაციენტის/მომვლელის მიერ შესრულებული მარტივი  

თვითმასაჟი.  დაბალი წნევით კომპრესიის განხორციელება შესაძლებელია გადახვევით 

ან ინდივიდუალურად შექმნილი ტრიკოტაჟით. ლოკალური კომპრესიისთვის 

გამოიყენება დაბალი სიმკვრივის ბალიშები-პადები. 

 

კომპრესია არასდროს არ ტარდება კისრის არეში. 

ქირურგიული ჩარევა, როგორც მკურნალობის  

მეთოდი, მხოლოდ ქუთუთოების ლიმფედემის დროს შეიძლება იყოს შეთავაზებული. 
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7.10  დაავადების ფსიქოსოციალური და ეკონომიკური ასპექტი 

ლიმფედემით პაციენტების ცხოვრების ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას  და ეკონომიკურ 

ანალიზს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მათ აქვთ ქრონიკული, გახანგრძლივებული  

სტრესი, გამოწვეული ძირითადი დაავადებით და თანდართული ლიმფედემით. 

პაციენტები უჩივიან ცუდ ფიზიკურ ფორმას, გარეგნული იერის შეცვლას, ცხოვრების 

ხარისხის გაუარესებას, სოციალურ იზოლაციას, მყარ სტრესულ მდგომარეობას და 

ლიმფედემის მკურნალობასთან დაკავშირებულ სერიოზულ ფინანსურ დანახარჯებს. 

 

 

8. ქრონიკული ზრუნვის მოდელი 

ქრონიკული მოვლის მოდელი მოიცავს პაციენტის აქტიურ მონაწილეობას 

მკურნალობაში. ამ ეტაპზე, სამედიცინო პერსონალი ფაქტიურად აღარ მონაწილეობს 

პაციენტის მოვლის პროცესში. მათი როლი, ძირითადად, ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერით 

განისაზღვრება. პაციენტი  წამოადგენს ქრონიკული მოვლის პროცესის ცენტრს, ხოლო 

მოვლა ხორციელდება პირამიდის მოდელით, სადაც სამედიცინო პერსონალის აქტიური 

ჩართულობა საკმაოდ დაბალია და, უმეტესი ნაწილი (70-80%), პაციენტის თვითმოვლას 

აქვს განკუთვნილი. 
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კაიზერ პერმანენტის  ქრონიკული მოვლის პირამიდა (the Kaiser Permanente Pyramid) 

 

 

8.1 პაციენტის განათლება და თვითმოვლის მენეჯმენტი  

დაავადებასთან დაკავშირებული განათლება და ფსიქო - სოციალური მხარდაჭერა 

უმნიშვნელოვანესია ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის. ამიტომ არის 

წახალისებული საგანმანათლებლო, ბეჭდური მასალის შექმნა და გავრცელება. 

სამედიცინო პერსონალმა დრო უნდა დაუთმოს პაციენტების განათლებას, თავის 

მოვლის და დაავადების მართვისთვის საჭირო უნარების და წესების სწავლებას. 
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9. სამეცნიერო კვლევების პერსპექტივა 

ლიმფედემის მეცნიერულად შესწავლა და შესაბამისი კვლევების ჩატარება, ლიმფური 

სისტემის  ვიზუალიზაციის მეთოდების მუდმივი გაუმჯობესება ისევე როგორც ახალი 

ტექნოლოგიების განვითარება საჭიროა, რომ უფრო ნატიფი, არაინვაზიური, 

პაციენტისთვის უსაფრთხო დიაგნოსტიკური მეთოდების პრაქტიკაში დანერგვით  

შესაძლებელი გახდეს ლიმფედემის პრევენცია, შეშუპების განვითარების ადრეული 

ნიშნების იდენტიფიცირება, ეფექტური მედიკამენტური და ქირურგიული მკურნალობა. 

ლიმფედემა-ასოცირებული სინდრომების უჯრედული და მოლეკულური საფუძვლების  

განსაზღვრა  ბიოლოგიურად დასაბუთებული მკურნალობის საწინდარია.  

 

10. გაიდლაინის სამიზნე ჯგუფი 

გაიდლაინის რეკომენდაციები ეხება იმ ონკოლოგიურ პაციენტებს, რომელთა 

მკურნალობა მოითხოვს  ქირურგიულ ჩარევას ლიმფური კვანძების დისსექციით და 

სხივურ თერაპიას რეგიონული მეტასტაზირების ზონებზე, ასევე, ინფექციის,  ტრავმის, 

დამწვრობის შედეგად განვითარებული  ლიმფედემის  მქონე  ავადმყოფებს. 

11. ვისთვის არის გაიდლაინი განკუთვნილი 

გაიდლაინი განკუთვნილია კლინიკური და რადიაციული ონკოლოგებისთვის, ონკო-

ქირურგებისთვის და პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მომუშავე ექიმებისთვის - 

ოჯახის ექიმების, დერმატო-ვენეროლოგების, ანგიოლოგების, ქირურგებისთვის. 

გაიდლაინი, ასევე, დაეხმარება ფიზიოთერაპევტებს,  მანუალური ლიმფოდრენაჟის 

მცოდნე სამედიცინო პერსონალს, ექთნებს, პაციენტებს და მათ მომვლელებს. 

 

12. გაიდლაინის შემუშავების მეთოდოლოგია 

მოცემულ გაიდლაინს საფუძვლად დაედო ლიმფედემის მართვის საერთაშორისო 

გაიდლაინების მონაცემები და სხვადასხვა სახელმძღვანელოების შეჯამება. 

გამოყენებულია ლიმფოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოების, ევროპის ლიმფოლოგთა 

საზოგადოების გაიდლაინები, ეფუძნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლეს 

რეკომენდაციებს და შესაბამისობაშია ქმედითუნარიანობის, ინვალიდობისა და 

ჯანმრთელობის საერთაშორისო კლასიფიკაცისთან (the World Health  Organization’s 

guidelines for the International  Classification of Functioning, Disability, and  Health (ICF). 

ასევე, გათვალისწინებულია საკუთარი გამოცდილება ლიმფედემის მართვასა და 

მკურნალობაში 
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13. მტკიცებულების ხარისხი და რეკომენდაციის სიძლიერე 

მოცემული გაიდლაინი ეფუძნება ლიმფედემის მართვის საერთაშორისო გაიდლაინებს, 

სხვადასხვა სახელმძღვანელოების შეჯამებას და საკუთარ გამოცდილებას. 

რეკომენდაციები დაფუძნებულია მაღალი ხარისხის შეფასების მტკიცებულებებზე (II 

დონე). 

გაიდლაინში მოცემული რეკომენდაციები ესადაგება ადგილობრივ საჭიროებებსა და 

რესურსებს და განხილული უნდა იყოს როგორც საუკეთესო მტკიცებულებების 

საფუძველი. 

 

14. გაიდლაინის პრაქტიკაში ადაპტაციის რეკომენდაციები 

საქართველოში ლიმფედემის ადრეული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა უნდა 

გაუმჯობესდეს ქვეყნის შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

გაიდლაინის დანერგვით, ლიმფედემის რისკის ან უკვე მანიფესტირებული  შეშუპებით 

პაციენტები, ლიმფედემის გამომწვევი მიზეზის მიუხედავად, მიიღებენ 

სტანდარტიზებულ შეფასებას და მოვლას. 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

ანატომიური     

სტრუქტურები და    

ფუნქციები 
აქტივობა თანამონაწილეობა 

გარემო 

ფაქტორები 

პერსონალური 

 ფაქტორები  
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სამედიცინო ისტორიაში  მეორადი ლიმფედემის დიაგნოზი უნდა ჩაიწეროს შესაბამისი 

კოდით 2020 ICD-10-CM Diagnosis Code I89.0 Lymphedema, not elsewhere classified 

როგორც ამბულატორიული, ასევე სტაციონარული პაციენტებისთვის.  

გაიდლაინის ყოველდღიურ სამედიცინო პრაქტიკაში ადაპტაციისთვის საჭიროა 

შემდეგი ღონისძიებების გატარება:  

1. გაიდლაინის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს ვებ-გვერდზე (www.moh.gov.ge). 

2. გაიდლაინის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის შემუშავება 

და პერსონალისთვის ტრენინგების ორგანიზება.  

3. გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტის საშუალებით. 

 

15. გაიდლაინის გადასინჯვის და განახლების ვადა 
 

გაიდლაინის გადასინჯვა და განახლება უნდა მოხდეს მისი დანერგვიდან 4 წლის 

ვადაში.  

 

16. გაიდლაინის მიღების წყაროები, გამოყენებული ლიტერატურა 

წინამდებარე გაიდლაინი ეფუძნება ისეთი ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, 

გზამკვლევებს, „კონსენსუს“-დოკუმენტებსა და სახელმძღვანელოებს, როგორიცაა: 

 

ლიმფოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოების 2016 წლის კონსენსუს დოკუმენტი 

2016 consensus document of the International Society of Lymphology, 

Lymphology 49 (2016) 170-184 , International Society of Lymphology 

 

ლიმფედემის გაიდლაინი, დაფუძნებული  ქმედითუნარიანობის,  ინვალიდობისა და 

ჯანმრთელობის საერთაშორისო კლასიფიკაციასა და ქრონიკული მოვლის  მოდელზე, 

ნიდერლანდების სამეფო 

The Dutch lymphedema guidelines based on the International Classification of Functioning, 

Disability, and Health and the chronic care model  (J Vasc Surg: Venous and Lym Dis 

2017;5:756-65) 

ლიმფედემისა და ლიმფური დარღვევების საერთაშორისო გაიდლაინი, ევროპის 

ლიმფოლოგთა საზოგადოება, International Guidelines on Lymphedema and lymphatic 

desorders, 2011. Europian Socety of Lymphology 

 

ლიმფედემის მართვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო, ბრიტანეთის ლიმფოლოგთა 

საზოგადოების და ლიმფედემის საერთაშორისო გაერთიანება 

tel:(2016)%20170-184
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Best practice for the management of Lymphedema (International consensus), 2006 British 

Lymphology Society, International Lymphedema Framework 

ლიმფედემის სახელმძღვანელო, გაერთიანებული სამეფო. Commissioning Guidance for 

Lymphoedema Services for Adults in the United Kingdom. The National Lymphoedema 

Partnership (NLP) March 2019 

ასევე, ბოლო წლებში ამერიკის ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონულ გვერდზე 

PubMed, The National Comprehensive Cancer Network, Journal of Lymphology  

გამოქვეყნებულ წყაროებს.   

 

 

17. გაიდლაინის ავტორთა ჯგუფი 

გაიდლაინის შექმნაში მონაწილეობდნენ სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ექიმები: 

ლელა გიორგობიანი - შინაგანი მედიცინის ექიმი-სპეციალისტი, ლიმფედემის 

საერთაშორისო გაერთიანების წევრი (ILF), „მედიქლაბჯორჯია;“ 

ვლადიმერ კუჭავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სახელმწიფო 

პრემიის ლაურეატი, კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ქირურგი- 

ონკოლოგი; 

გია ნემსაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, კლინიკური 

ონკოლოგიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ქირურგი - ონკოლოგი; 

დიანა ნემსაძე - ქირურგი-ონკოლოგი, მამოლოგი, კლინიკური ონკოლოგიის 

ინსტიტუტი; 

ლალი ზაუტაშვილი - ლიმფოლოგი, ფიზიოთერაპევტი, „თერაპიის სახლი.“ 
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