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Egzersiz, lenfödem tedavisinde altın standart olarak kullanılan Kompleks Boşaltıcı 

Fizyoterapi’nin komponentlerinden biridir. Sağlıklı yaşam stilinin bir parçasıdır ve 

etkili lenfödem tedavisi için gereklidir. Lenfödemi olan hastalarda doğru uygulanan 

ve bu konuda uzman fizyoterapistler tarafından önerilen egzersizler lenf akışını 

arttırıp protein rezorbsiyonunu iyileştirir. Kompresyon bandajı ya da kompresyon 

giysileri ile birlikte uygulanan egzersizler lenfödem şikayeti olan hastalarda önemli 

bir iyileşme sağlarlar. Ancak, hastaların egzersizden fayda görmesi hedefleniyorsa, 

egzersizin genel güvenlik prensiplerine göre uygulanması, fizyoterapist rehberliğinde 

yapılması ve yeni bir egzersiz programına başlarken dikkatli olunması gereklidir. 

Egzersiz reçetesinin komponentlerini egzersizin tipi, şiddeti, süresi ve ilerleme hızı 

oluşturur. Egzersiz programı bireye özgü olarak planlanmalı, lenfödemin şiddeti, 

nedeni, kişinin sağlık durumu, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve artrit gibi 

eşlik eden diğer hastalıkları göz önüne alınmalıdır. Egzersizler kademeli olarak 

başlatılmalı, şiddeti dikkatli bir şekilde artırılmalı, ağrı, rahatsızlık ya da ödemde artış 

gözlemlendiği zaman durdurulmalıdır.  

Lenfödem tedavisinde uygulanan egzersizler; 1) tedavi edici (remedial) egzersizler, 2) 

aerobik egzersizler, 3) kuvvetlendirme ve endurans eğitimi, 4) germe egzersizleri 5) 

gevşeme egzersizleri olmak üzere 5 grupta incelenebilir. Pilates, yoga, Tai-Chi, Qi-

gong ve su içi egzersizleri gibi özel egzersiz programlarının da bu egzersiz çeşitlerini 

kapsaması dolayısıyla faydaları olduğu bilinmektedir, ancak lenfödemi olan 

hastalarda bu egzersizlerin etkilerini araştıran yeterli sayıda çalışma yoktur.  

Tedavi edici (remedial) egzersizler, lenfödem tedavisinde ritmik ve seri kas gruplarını 

harekete geçirmek için planlanmış özel bir grup egzersiz yöntemidir. İlgili vücut 

bölümünün aktif, ritmik, tekrarlı ve dirençli olmayan egzersizlerini içerirler. Remedial 

egzersizler, etkinliğinin arttırılması için solunum egzersizleri ile kombine edilmelidir. 

Bu egzersizler, kas gruplarının ritmik kasılması ve gevşemesi ile lenf damarları 



üzerine baskı uygular. Böylece lenf damarlarındaki düz kas kontraksiyonu tetiklenir. 

Eğer kompresyon yeterliyse, vücudun doğal pompalama mekanizması devreye girerek 

venöz ve lenfatik sıvının basınç farkı boyunca dolaşım sistemine taşınmasını sağlar.  

       
Resim 1 Resim 2 

Resim 1, 2: Kompresyon bandajı ile egzersiz uygulamaları 

 

Aerobik egzersizler, büyük kas gruplarını çalıştıran ve bireylerin kalp ve solunum 

hızını arttıran egzersizlerdir. Bu tip egzersizler aşamalı olarak ilerletildiğinde kalp ve 

akciğer kapasitesini arttırarak kardiyovasküler dayanıklılığı iyileştirirler (Sağlığın 

korunması için maksimum kalp hızının  %60-70’i olacak şekilde uygulanmalıdır). 

Aynı zamanda, genel sağlığı ve iyilik halini iyileştirirler, etkili kilo kontrolünü 

sağlarlar ve lenfödem hastaları için de oldukça faydalıdırlar. Aerobik egzersizler, 

farklı bir mekanizma ile lenf akışını uyarır. Kardiovasküler efor ile ilişkili olan artmış 

sempatik tonus lenf damarlarındaki düz kas kontraksiyonunu arttırır. Kasların 

oluşturduğu pozitif basınç distalden proksimale doğru güçlü bir pompalama 

sağlayarak lenf sıvısının drenajını arttırır. Yürüme, koşma, yüzme, bisiklete binme en 

çok tercih edilen aerobik egzersizlerdendir.  

Lenfödemi olan hastalarda kasların fonksiyonel kapasitesini, aşırı kullanma ve 

yorgunluğa olan dirençlerini arttırmak için kuvvetlendirme eğitimi kullanılabilir. 

Ağırlıklar, teraband, çeşitli ağırlık makinaları kullanılabileceği gibi vücut ağırlığının 

kullanılması ile de yapılabilir. Ancak, kas yorgunluğunu önlemek amacıyla bu 

eğitime düşük ağırlıklarla başlanması, az tekrarlı ve aşamalı olarak ilerlenerek 

uygulanması gerekmektedir.  

Germe egzersizleri (esneklik) ise, fibröz dokunun gevşetilmesi, vücut 

biyomekaniklerinin düzenlenmesi ve lenf akışının uyarılmasını sağlarlar. Esneklik 

egzersizleri cilt skarları ve eklem kontraktürleri gibi lenf akışını azaltan 



komplikasyonları minimale indirirler. Ayrıca, kasları ve konnektif dokuyu gererek 

eklem hareket açıklığını arttırırlar ya da korurlar. Bu nedenle, lenfödemi olan 

hastalarda etkilenen ekstremiteye esneklik egzersizlerinin uygulanması çok önemlidir. 

Ancak, radyogen fibrozis’i olan hastalarda fibrozis sahasına germe egzersizleri 

uygulanmamalıdır. 

Sonuç olarak lenfödemli hastalarda egzersiz programı oluşturulurken dikkat edilmesi 

gereken noktalar: 

• Egzersiz programına başlamadan önce fizyoterapist hastayı detaylı 

olarak değerlendirmelidir. 

• Lenfödem hastaları egzersizin genel sağlık ve kanseri önleme üzerine 

olan etkileri hakkında bilgilendirilmelidir. 

• Egzersiz programına başlarken hastaların mutlaka diğer sağlık 

durumları (kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon vb.) gibi sağlık 

durumları göz önüne alınmalıdır. 

• Egzersiz programı hastaların ihtiyaçlarına göre bu konuda deneyim 

sahibi fziyoterapistler tarafından planlanmalıdır. 

• Lenfödemi olan hastalarda izometrik egzersizlerin yerine kas-eklem 

pompasını aktive eden izotonik egzersizler veya kısa süreli ve agonist 

antagonist yapılan izometrik egzersizler  önerilmektedir. 

• Lenfödemi olan hastalar  mutlaka kompresyon bandajı ya da 

kompresyon çorabı ile egzersiz yapmalıdırlar. 

• Lenfödem riski olan veya lenfödem tanısı alan hastaların etkilenmiş 

ekstremitenin aşırı tekrarlı, yorgunluğa ve aşırı kullanmaya yol açacak 

egzersizlerden uzak durmaları gereklidir. 

• Egzersizler aşamalı olarak ilerletilmeli, şiddeti dikkatli bir şekilde 

arttırılmalı, ağrı, ödem veya rahatsızlık hissinde artış olduğunda 

durdurulmalıdır. 

 

KAYNAKLAR	  

1.	   Michael	   Földi,	   Ethel	   Földi.	   Földi’s	   Textbook	   of	   Lymphology,	   Second	   Edition,	  

December	  2006,	  ©	  Elsevier	  GmbH,	  Munich,	  Germany.	  



2.	  Pekyavaş	  NÖ,	  Tunay	  VB,	  Akbayrak	  T,	  Kaya	  S,	  Karataş	  M.	  Complex	  decongestive	  

therapy	   and	   taping	   for	   patients	   with	   postmastectomy	   lymphedema:	   a	  

randomized	  controlled	  study,	  Eur	  J	  Oncol	  Nurs.,	  2014;	  18(6):	  585-‐90.	  

3.	  Kerchner	  K,	  Fleischer	  A,	  Yosipovitch	  G.	  Lower	  extremity	  lymphedema	  update:	  

pathophysiology,	   diagnosis,	   and	   treatment	   guidelines.	   (2008).	   J	   Am	   Acad	  

Dermatol.	  59(2):324-‐31.	  

4.	   Cheville	   AL,	   McGarvey	   CL,	   Petrek	   JA,	   Russo	   SA,	   Taylor	   ME,	   Thiadens	   SJ.	  

Lymphedema	  Management.	  (2003).	  Semin	  Radiat	  Oncol.	  13(3):290-‐301.	  

5.	   Chang	   CJ,	   Cormier	   JN.	   Lymphedema	  interventions:	  exercise,	   surgery,	   and	  

compression	   devices.	   (2013).	   Semin	   Oncol	   Nurs.	   29(1):28-‐40.	   doi:	  

10.1016/j.soncn.2012.11.005.	  

6.	   Position	   statement	   of	   the	   National	   Lymphedema	   Network.	   Topic:	   Exercise.	  

2013.	  http://www.lymphnet.org/pdfDocs/nlnexercise.pdf	  

	  

	  


