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Лимфедема: епидемиология 

 

Международна здравна организация (1994): 

 Честота на световна заболеваемост от Лимфедема равняваща се на 140 милиона 

случая. 

 Около половината от случаите са с първичен произход (наследствен лимфо-ангио-

адено-диспластичен) 

 40 милиона са с паразитен произход (по-често от Filaria Bancrofti), особено 

срещаща се в тропичните и субтропичните райони (Индия – Бразилия – Южна 

Африка) 

 20 милиона са вторични в резултат на извършена операция (карцино мамарен) 

 10 милиона са причинени от свръхнатоварване на лимфната система (пост 

тромбозен синдром, синдром на Mayall) 

 

Водещи линии EBM (Evidence-based medicine)Диагноза и лечение на лимфедемата 

„Италианско дружество по Лимфоангиология” 
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Лимфедема: епидемиология 

 

Положението в Италия 

 Първичните лимфедеми са по-многобройни от вторичните 

 При локализирането в долните крайници доминира вторичният характер 

 По-често засегнат е женският пол, а най-честа е заболеваемостта във възрастта 

между III и IV декада от живота. 

Водещи линии EBM (Evidence-based medicine)Диагноза и лечение на лимфедемата 

„Италианско дружество по Лимфоангиология” 
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Лимфедема: епидемиология 

 
Епидемиологично изследване на Италианското дружество по Лимфоангиология 

 

•57% Първични глобално (11% горни крайници/72% долни крайници)  

•Горни крайници: дори и при формите предизвикани от лимфангити/травми е било налице 

предразполагащо условие (лимфатично - лимфонодуларна хипоплазия) 



•При почти всички Първични лимфедеми на долните крайници е документирано 

наличието на лимфо-ангио-адено-диспластични промени (при 93% от случаите 

хипоплазия и ингвинално-бедрена лимфонодуларна фибросклероза). В останалите 7% 

лимфатично-хилусен гравитационен рефлукс поради клапно незадържане на разширените 

и недостатъчни колектори.  

Водещи линии EBM (Evidence-based medicine)Диагноза и лечение на лимфедемата 

„Италианско дружество по Лимфоангиология” 
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Лимфедема: Класификация 

 Езио-патогенетични, анатомични, функционални и клинични предложения за 

класификации 

 Criteria Committee of N.Y. Heart Association 1964 

 Класификация на Zierman 1966 

 Класификация на Battezzati - Donini 1967 

 Класификация на Howard 1968 

 Класификация на Foldi 1971 

 Оперативна класификация на Donini 1992 – изменена 1998 

 Класификация на Campisi 1997 

 

Диагностично  терапевтични водещи линии за Заболяванията на Вените и на 

Лимфите 

„Италианска колегия по Флебология” 
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Лимфедема: Класификация 

 Първични лимфедеми (или наследствени) 

А) вродени (налични при раждането) 

Б) ранен < 35 години 

В) късен > 35 години 

 

 Вторични лимфедеми (или придобити) 

  хирургични,  актинични,  травматични,  лимфангити и паразитни 

Водещи линии EBM (Evidence-based medicine)Диагноза и лечение на лимфедемата 

„Италианско дружество по Лимфоангиология” 
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Лимфедема: Класификация 

 Първични лимфедеми (или наследствени) 

 Спорадични форми 

 Наследствено семейни форми 

(които най-много могат да бъдат фокусирани в повече или по-малко сложни, 

малформативни синдроми, свързани или не със специфични генетични промени) 

 

Водещи линии EBM (Evidence-based medicine)Диагноза и лечение на лимфедемата 

„Италианско дружество по Лимфоангиология” 
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Лимфедема: Класификация 

 Първични лимфедеми (или наследствени) 

- Класификация на C. Papendieck за определянето на вида дисплазия, който е в 

основата на различните форми на наследствена лимфедема 

LAD I (лимфо ангио дисплазия – дисплазия на лимфните съдове) 

LAD II (лимфо адено дисплазия – дисплазия на лимфните възли) 

LAD III (лимфо ангио адено дисплазия – дисплазия на лимфните съдове и на 

лимфните възли) 

 

 Дисплазия  агенезия, хипоплазия, хиперплазия, фиброза, лимфангиоматоза, 

хамартоматоза, клапна недостатъчност. 

 

Водещи линии EBM (Evidence-based medicine)Диагноза и лечение на лимфедемата 

„Италианско дружество по Лимфоангиология” 
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Лимфедема: Стадиране 

 

 Базира се на клинични и диагностично – инструментални критерии 

Стадий I: (А) липса на оток при наличие на промени на лимфните пътища 

Стадий I: (B) лек реверсивен оток в наклонено положение и при нощна почивка 

Стадий II: персистиращ оток, който регресира само частично в наклоненото 

положение и при нощната почивка 

Стадий III: персистриращ оток (не регресира спонтанно в наклоненото положение) 

и прогресиращ (лимфангит) 

Стадий IV: фибро – лимфедема (начална лимфостатична верукоза), крайник 

„колона” 

Стадий V: елефантиаза със сериозна деформация на крайника , склеро - удебелена 

пахидермия и маркирана лимфостатична верукоза. (степен С) 

 

Водещи линии EBM (Evidence-based medicine)Диагноза и лечение на лимфедемата 

„Италианско дружество по Лимфоангиология” 
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Лимфедема: Първична 

 Не e обща, но се среща нерядко: разпространеност от около 1:6000 до 1:10 000 

живородени 

 За някои асоциирани синдроми е разпространена автозомна генетична трансмисия, 

за други необясними е налице семейно преобладаване  

 Често е налице преобладаване при жените: между 2.5 и 10:1 

 Документиран начин на автозомна генетична трансмисия както рецесивна, така и 

доминантна 

 Може да съдържа многобройни нарушения, които обхващат сложни синдроми, 

чиято патогенеза често не се познава 



Rockson GS, Diagnosis and Managment of Lymohatic Vascular Disease JACC 2008 
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Лимфедема: Първична 

 Семейна наследствена лимфедема (автозомна доминираща): 

Milroy disease 

 Сложни синдроми: 

Синдром на Хенекам, Синдром на Праде-Уили, Aegenaes Синдром 

Синдром на Нунан, неврофиброматоза, Синдром на Адамс-Оливър 

Лимфедема- distichiasis 

Rockson GS, Diagnosis and Managment of Lymohatic Vascular Disease JACC 2008 
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Лимфедема: Вторична 

 Определена от придобити причини: 

-Ятрогенните форми са предоминиращи. Тази рамка отразява общата лимфна 

травма, произведена от оперативната намеса и лъчетерапията при рак 

-Лимфедемата на горните крайници при рак на гърдата е най-разпространената 

форма 

Rockson GS JACC2008 

 Дисекцията на лимфния възел и допълнителната лъчева терапия, независимо и 

синергично предразполагат към лимфедема 

Rockson Cancer 1998 

 От 20% до 30% от пациентите, които се лекуват от рак на гърдата, развиват 

лимфедема 

Moffat CJ, QJM 2003 – Erickson V, J Natl Cancer Inst 2001 
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Лимфедема: Вторична 

 

 Вторична лимфедема се среща след хирургическа намеса при меланом, 

гинекологична и урологична неоплазия  

- След травма 

- Артериална съдова хирургия 

- Ортопедична хирургия 

- Бременност 

- Контактни дерматити 

- Ревматоидни артрити 

Rockson SG, Ann NY Acad Sci 2008 
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Лимфедема: Клинична 

 В 2/3 от случаите е едностранна 

Първоначални симптоми: 

 Неболезнен оток 

 Усещане за тежест, най-ясно проявяващо се вечер и след контакт с топла вода 

 Промени в менструалния цикъл 



 Засягане на долната част на краката 
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Лимфедема: Клинична 

 

 Първоначално отокът се появява частично като след натискане оставя отпечатък 

под формата на вдлъбнатина, с напредването на патологията, се проявява подкожна 

фиброза с оток без отпечатък под формата на вдлъбнатина 

  Асиметрично разпределение, с положителен симптом на Stemmer 
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Лимфедема: Клинична 

 Произходът на отока е предимно дистален и прогресира проксимално 

 Могат да бъдат и с проксимален произход 

Прогресия: 

 Удебелена кожа, с увеличена зачервена консистенция 

 (хиперкератоза, папиломатоза, верукоза, екстракорпорална загуба на тегло, язви) 
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Лимфедема: Клинична 

 

 Усложнения: прогресивно влошаване 

 (елефантиаза), кожни инфекции и язви 

 Закъсняло и рядко усложнение: лимфангиосакрома 

(Stewart Treves syndrome – Milroy) 
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Лимфедема: Диференциална диагноза 

 Липедем 

 Ранно начало, предимно при жените, в някои случаи положителна семейна 

анамнеза 

 Клинично: симетрично увеличаване на обема (еластично) на крайниците, със 

съхранение на долната част на крака 

Rudkin GH, Plast Reconstr Surg 1994, Harwood CA, Br J Dermatol 1996 

 Кожна хипотермия, отрицателен симптом на Stemmer, изменения в опората на 

ходилата 

Bilancini S, Angiology 1995, Harwood CA, Br J Dermatol 1996 
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Лимфедема: Диференциална диагноза 

 Дълбока венозна тромбоза 

 Хронична венозна недостатъчност 
Стр. 20 

 Причини за появата на оток на долните крайници 

Общи: Подход при оток на крака с неясна етиология 

 Дълбока венозна тромбоза 



 Венозна недостатъчност 

 Лимфедема 

 Белодробна хипертония 

 Сърдечна недостатъчност 

 Идиопатичен оток 

 Лекарства 

 Предменструален оток 

 Бременност 

 Затлъстяване 

Ely JW и al JABFM Том 19 №2 Март – Април 2006 
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Причини за появата на оток на долните крайници 

По-малко общи: Подход при оток на крака с неясна етиология 

Спукване на кисти на Бейкър 

Спукване на медиална глава на м. Гастрокнемиус 

Компартиментен синдром 

Тазова венозна компресия (лимфом – тумори) 

Reflex sympathetic dystrophy  

Чернодробна патология 

Бъбречна патология (нефротичен – громерулнефричен синдром) 

Анемия 

Липедема  

Прееклампсия 

Индуктиран оток от диуретици 

Ely JW и al JABFM Том 19 №2 Март – Април 2006 
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Причини за появата на оток на долните крайници 

Редки: Подход при оток на крака с неясна етиология 

 

Първичен наследствен лимфен оток 

Наследствени лимфни малформации 

Синдром на May – Thurner (компресия на вена илиака) 

Рестриктивен перикардит 

Загуба на протеини от Ентеропатия, малабсорбация, лошо хранене 

Рестриктивна кардиомиопатия 

Бери бери 

Микседем  

 

Ely JW и al JABFM Том 19 №2 Март – Април 2006 
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Кои лекарства могат да го причинят: 

ОТОК   

Антихипертензивни лекарства: 

Бета блокери 

Калциеви антагонисти 

Клонидин 



Хидралазин 

Миноксидил 

Метилдопа 

 

Хормони 

 Естрогени 

 Кортикостероиди 

 Тестостерон 

 Прогестерон 

Други  

 НСПВС 

 Пиоглитазон, Розиглитазон 

 МАО - инхибитори 
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Лимфедема: диагноза 

 Италианско дружество за Съдова диагностика 

(GIUV) 

 Водещи линии за Диагноза и Мониторинг на лимфедема на крайниците 

 

 Измервания на размерите и морфология на крайника 

 Ултрасонография (ехография на меките тъкани, Ехо колор доплер) 

 Образна нуклеарна медицина (Лимфосцинтиграфия) 

 Тонометрия 

 Измерване на скоростта Лазер Доплер 

 Неинвазивен рентгенографски образ (КАТ, ЯМР) 

 Инвазивен рентгенографски образ (Лимфография) 

 Флуоресцентна микро лимфангиография 

 Биоимпедансометрия 
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Лимфедема: диагноза 

 Измерване на размерите на крайника: 

 Преки: 

1) Волуметрия с вода 

2) Перометър (инфрачервена светлина, която не е налична в Италия, лесно, 

точно и повторяемо) 

 Непреки 

1) Измервания с рулетка 
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Лимфедема: диагноза 

 Лимфография: директно канюлиране на лимфните възли 

 В днешни времена се използва в случаите, в които се изисква операция 

 Скъпоструваща, болезнена, риск от алергична реакция 

 Местно: възпаление, инфекция и фиброза 



 Лимфосцинтиграфия: референтно изследване (радиомаркирани протеини 

Тс99) 

 За определянето на диагнозата, за потвърждаването на лимфостатичния 

характер, за определянето на причината (пречка или рефлукс), за оценката и 

разпространението на болестта (dermal back flow), по-голямото или по-

малкото влошаване на дълбоката лимфна циркулация спрямо повърхностната, 

за дренирането през гнездата на лимфните възли  
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Лимфедема: диагноза 

 Лимфосцинтиграфия 

 Изключва лимфедема като единствен метод в 1/3 от отоците на долните 

крайници 

 Чувствителност между 73-97% и специфичност 100% 

 Диференциална диагноза между лимфедема и хронична венозна недостатъчност 

 При пост тробоцитния синдром има редукция на субфасциалния лимфен поток, а 

хепи-фасциланият поток е нормален 

 При лимфедема се проявява редуциран с лимфосцинтиграфията както 

субфасциалния, така и хепи-фасциалния поток 

 При пациентите с липедем, лимфосцинтиграфията може да потвърди дали 

лимфната система е  нормална (дори и по-бавна отколкото при обичайните 

контроли) 

Tiwarj A, Arch Surg 2003 
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Лимфедема: диагноза 

 Ултразвуци 

 А) волутметрични изменения: (изменения на ехогенността и на дебелината) 

 Минимално увеличаване на дебелината на дермата, увеличаване на 

дебелината на подкожната линия и евентуално увеличаване или редукция на 

мускулната маса 

 Б) структурни изменения: 

 Хиперехогенна дерма, хипоехогенна подкожна линия, лимфни колектори и 

потоци (оскъдна информация за анатомични стволове на лимфите) 

 

Tiwarj A, Arch Surg 2003 
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Лимфедема: диагноза 

КАТ 

Увеличаване на дебелината на кожата на прасеца 

Удебеляване на подкожния компартмент 

Увеличаване на дебелината на „мазнината” 

Удебеляване на мускулната апоневроза 

При много пациенти е наличен типичен образ на „Honeycomb” 

 



Tiwarj A, Arch Surg 2003 
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Лимфедема: диагноза 

ЯМР 

Диференциална диагноза лимфедема, хронична венозна недостатъчност, липедема 

 

Периферен оток, увеличаване на обема на подкожната тъкан, супра фасциален pattern 

“honeycomb” 

 

Полезен при диагностицирането на ангиосаркома 

Липедема: нормални лимфи, без подкожен оток, увеличаване на подуването Soft засяга 

основно “мастната” тъкан 

 

Tiwarj A, Arch Surg 2003 
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Отокът на долните крайници може да се дължи на локални или систематични причини 

 

При много пациенти е възможно да се определи оток на долните крайници въз основа на 

клиничната анамнеза и с клинично изследване 

 

Две условия правят изключение: белодробната хипертония и сърдечната недостатъчност. 

В тези случаи отокът може да бъде първата проява на патологията. 

 

Tiwarj A, Arch Surg 2003 
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РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН БИОПРОГРЕСИВЕН ПРОЕКТ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ 

1. Клинични симптоми и физиология на болката 

2. Хомеостаза на човешката кибернетична система 

3. Поза и закон на равновесието, комфорт и икономика 

4. Преобучение чрез оптимизиране на дейността (performance) и на параметрите 

на дейността 
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I.A.S.P 

(Международна асоциация за изследване на болката (1996) 

 Болката е неприятно сетивно и емоционално изпитание, асоциирано с 

ефективно или потенциално увреждане на тъканта или описано в рамките на 

такова увреждане  
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БОЛКА: соматична, вътрешна, неврологична 

 

Травматичното увреждане на дълбока соматична структура не се ограничава с 

предизвикването на локална болка, а определя и болезнени, и трофични реакции на 

дълбоки и повърхностни соматични тъкани, свързани посредством сегментни 

неврологични връзки 
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Повтарящи се 

микротравми 

  

 Травма  

Персистенция на травмата Съдови феномени Клетъчни феномени 

Остри възпалителни 

процеси 

Диапедеза 

Полиморфонуклеарни 

неутрофили 

Мононуклеозни 

Химиотаксични фактори 

 Освобождаване на 

лизозомни ензими 

 

 Ендогенни антигени  

 Имунен стимул  

 Инфилтриране на 

макрофаги, лимфоцити, 

плазмени клетки 

 

Хронични възпалителни 

процеси 

 TRIGGER POINTS 
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РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН БИОПРОГРЕСИВЕН ПРОЕКТ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ 

2. Хомеостаза на човешката кибернетична система 

3. Поза и закон на равновесието, комфорт и икономика 

4. Преобучение чрез оптимизиране на дейността (performance) и на параметрите 

на дейността 
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ТЕЛЕСНА ХОМЕОСТАЗА 

Поддържане на  състояния, в положение на постоянно усъвършенстване, насочени към 

еволюцията на динамичното равновесие на човека 
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ТЕЛЕСНА ХОМЕОСТАЗА 

 В човешката структура, регулационната система не се оказва от линейно-

причинен вид или от стимул и реакция, а от интерактивен вид между голям 

брой системи, които са свързани помежду си и си взаимодействат. 

 В тази биосистема, микро- и макроскопичените нива се оказват тясно 

интегрирани и в хармонична последователност и равновесие, благодарение на 

сложни и многобройни невробилогични взаимовръзки. 

 

Стр.39 

 

 

ТЕЛЕСНА ХОМЕОСТАЗА 

 Системата на лимфните съдове е интегрален елемент от кръвообращението на 

бозайниците, състои се от основна съдова система както за хомеостазата на 

флудите, така и за медиацията на локалния имунен отговор. 

An A et al, Lymphat Res Biol 2004 

 Състои се от серия тръби, която свързва междуклетъчното пространство на 

тялото с лимфните органи (тимус, далак, лимфни възли) и централното 

кръвообращение. 

 Лимфните съдове са структурно и функционално специализирани, за да 

посредничат за събирането и да регулират хомеостазата на богатата на протеини 

течност, която се отстранява от вените и капилярите. 

Baldwin M et al, Bioessays 2002 
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Отличителни структурни свойства на лимфните съдове: 

 

 Ендотелният слой представя хлабави връзки за улесняване на преминаването на 

течност, макромолекули и клетки. 

Schmid-Schonbein et al, Lymphat Res Biol 2003 

 Паралелно с ролята си в извънклетъчната хомеостаза, лимфните съдове 

стимулират обмяната на имунни клетки и насърчават растежът на лимфоцитната 

популация. 

Beilhac A et al, Lymphat Res Biol 2003 

 Обратно на циркулацията на течностите на тялото през кръвоносните съдове, 

лимфният поток действа в система с ниско налягане. 

Alitalo K et al, Cancer Cell 2002 
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Лимфедема 

 Нискодебитна недостатъчност: 

 Обща редукция на лимфния пренос. Лимфният пренос слиза под 

необходимият капацитет за управление на наличния товар от микро-съдов 

филтрат, който съдържа плазмени протеини и клетки, които обикновено от 



кръвообращението попадат в междината (пр.а) наследствена лимфна 

дисплазия: първична лимфедема. б) вторична лимфедема Анатомична 

облитерация след оперативна резекция) 

 Високодебитна недостатъчност: 

 Нормалният капацитет на лимфната система е надграден от претоварване с 

кръвен капилярен филтрат: чернодробна цироза, нефротичен синдром, пост 

тромбоцитен синдром 

 

Водещи линии EBM (Evidence-based medicine)Диагноза и лечение на лимфедемата 

„Италианско дружество по Лимфоангиология” 
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ПАЦИЕНТ 

- Грижа за кожата 

- Мануалин лимфодренаж 

- Превръзки 

- Гимнастика 

- Операции 

- Хранене 

- Мотивация 

 

 

Лимфодренаж и Уелнес медицина 

Киети Скало 13 Януари 2010г. 
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Лорд Келвин /Сър Уилям Томсън/ 

 

- Ако не можеш да го измериш, не можеш да го подобриш. 

- Когато можеш да измериш това, за което говориш и да го представиш в числа, ти 

знаеш нещо за него. Но когато не можеш да го измериш и не можеш да го 

представиш в цифри, знанието ти за него е неясно и незадоволително. Може да е 

начало на познание но е слаб напредък към Наука, каквато и де е сферата. 
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ПРЕДНА ФРОНТАЛНА ПРОЕКЦИЯ 

 

Структурна симетрия  дясно

 Симетрия рамене ляво 

Структурна симетрия   дясно 

 Симетрия рамене ляво 



Тазова симетрия ляво 

Симетрия на капачките на коленете ляво 

Малеоларна симетрия дясно 

 

Тазова симетрия ляво 

Симетрия на капачките на коленете ляво 

Малеоларна симетрия ляво 

 

 

Симетрията е изчислена като наклоняването, изразено в градуси, на преминаващата 

линия през двете кожни отправни точки вдясно и вляво, спрямо абсолютната 

хоризонтала. 
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ЗАДЕН ФРОНТАЛЕН ПЛАН 

 

Скапуларна симетрия дясно 

Симетрия горни задни илиачни кости 

дясно 

Структурна симетрия дясно 

Симетрия горни задни илиачни кости 

дясно  
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ДЕТАЙЛ ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ 

Ъгъл Гръбначен стълб 

Ъгъл Лумбален стълб 

 

Ъгъл гръбначен стълб (°) 

Ъгълът на гръбначния стълб, изразен в градуси, е изчислен между двете прави тангенти, 

горният и долният връх на гръбначната апофизарна линия. Този показател обозначава 

отклонения странично от апофизарната линия, спрямо вертикалата.  

Ъгъл лумбален стълб (°) 

Ъгълът на лумбалния стълб, изразен в градуси, е изчислен между двете прави тангенти, 

горният и долният връх на лумбалната апофизарна линия. Този показател обозначава 

отклонения странично от апофизарната линия спрямо вертикалата.  
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Шийна стрелка 

Гръбначна стрелка 

Лумбална стрелка 

Кондилоидна стрелка 

Малеоларна стрелка 

 

„Стрелката” е изчислена като разстоянието, изразено в милиметри, от анатомичната 

точка на задната линия (абсолютна вертикала, преминаваща през тангентата към задната 

крайна точка на субекта). 
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Обхват на движение на бедрото 

 

Обхват на движение 0 Неутрален обхват Маркери/Точки 

Бедро коляно 0° 

Абдукция Дясно/Ляво 

40° 

референтна стойност 

Пъп 

Център коляно 

III метатарз 
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Гръбначно – лумбален обхват на движение 

 

Обхват на движение 0 Неутрален обхват Маркери/Точки 

Гръбначно-лумбална 

предна флексия 

0мм÷25мм Връх на пръста 
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АНГЛИЙСКИ 

 

Стр.52 

АНГЛИЙСКИ 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ 

 3D ИЗМЕРВАНЕ 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Достатъчно 

 БЪРЗО 

За оценяване на 

 ФУНКЦИОНАЛНОТО състояние 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ 

 БЕЗВРЕДНА 

Тоест повторяема в близки периоди от време 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ 

 МУЛТИФАКТОРНА 

Външни сили 

Сензори, контрол, структура, изпълнителни механизмо 
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АНГЛИЙСКИ 



 

Стр.58 

 

АНГЛИЙСКИ 
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Бароподометрична оценка 

Медиализация на траекторията на центъра на натиск към контакта на петата и във фаза 

на отговор на товара 

Латерализация на траекторията на центъра на натиск под главите на метатарзалните 

кости с максимален натиск във фазата на терминална опора, свръхнатоварване на петата 

при изменение на първата фаза на въртене 

 

Крак с ревматид опериран десен халукс валгус 
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Реография с отразена светлина  

 Нов неинвазивен метод, базиращ се на промените в отражение на кожата към 

радиациите излъчвани от източник. 

  Регистрира промените на осветеност във връзка с кожния венозен поток на 

венулите на дермата 

 От непряка информация за циркулацията във венозните стволове 
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Оценява ефикасността на мускулно-венозната помпа на прасеца: 

 Степента на венозно изпразване по време на мускулното упражнение; 

 Скоростта на венозното пълнене след края на упражнението. 

Оценява клапната континенция на венозните оси 

Позволява оценяването на глобалната мускулна функционалност, измервайки 

промените в обема на венозна кръв в крака. 

 

Стр.62 

Предимството на реографията с отразена светлина (РОС) се състои в това, че може да се 

получават количествени данни в секунди (времето на венозно пълнене или „venous 

refilling time”, което описва по глобален начин евентуалното функционално влошаване 

на свойствата на венозното връщане след венозния рефлукс. 

Границата на РОС: може да се окаже трудно да се диференцира повърхностен венозен 

рефлукс от дълбок и/или от рефлукс в перфориращи континентни вени. 
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 ПРИНЦИП НА РЕОГРАФИЯТА С ОТРАЗЕНА СВЕТЛИНА 

Максимално венозно пълнене 

Минимално отразяване 



Стр.64 
ПРИНЦИП НА РЕОГРАФИЯТА С ОТРАЗЕНА СВЕТЛИНА 

Минимално венозно пълнене 

Максимално отразяване 
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ПРИНЦИП НА ПРОСЛЕДИМОСТ С НОРМАЛНА ПОХОДКА 

Реография с Отразена светлина 

 

Функции (бутон ALT други) 

F1= C. Сонда 

F3 = Монитор 

F4 = Определение 

F5=Запази 

F6=>Следа 

F8=Самозануляване 

F9=Печат 

CR=Стоп Т.Т. 

Home=Mark 

*=Изчисления 

 

Основен Долен десен крайник  
Дата преглед: 30/10/2005 Сонда: 4.0 MHz 
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ПРИНЦИП НА ПРОСЛЕДИМОСТ С ПОХОДКА С ОБЪРНАТИ НАВЪТРЕ 

КОЛЕНЕ 

Реография с Отразена светлина 

 

Функции (бутон ALT други) 

F1= C. Сонда 

F3 = Монитор 

F4 = Определение 

F5=Запази 

F6=>Следа 

F8=Самозануляване 

F9=Печат 

CR=Стоп Т.Т. 

Home=Mark 

*=Изчисления 

 

Основен Долен десен крайник  
Дата преглед: 30/10/2005 Сонда: 4.0 MHz 
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ИМПЕНДАНСОМЕТРИЯ 

Анализ Total Body (цяло тяло като тетра-полярен стард метод) за оценката на течности и за три-

компартменталния телесен състав 

Извънклетъчна вода (ECW); 

Вътреклетъчна вода (ICW); 

Обща телесна вода (TBW);  

Базален метаболизъм, свързан с BCM (body cell mass); 

Мастна маса (FM); 

Чиста мускулна маса (FFM); 

Мускулна маса (ММ); 

Клетъчна маса (BCM) 
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Протокол при лимфедема 

1. Радио честота 8 мин за всяка зона 

2. Кавитация за площ от 10х10 см, 10 минути, мощност за ръка – 60-70%, за 

крак – 70-80%. 

3. ЕНДОСФЕРИ 

4. Мануалин лимфодренаж 

5. Пневмо пресо терапия 

6. Превръзки  
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ENDOSPHERES 

Компресивна микровибрация, която си служи със силата на въртящи се 

силиконови сфери; честотата на вибрациите варира от 40 до 254 Hz. 
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ENDOSPHERES 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЦЕЛИ 

Вибрации 

Стимулиране на телца на Меркел 

Реактивиране на процеси, които спомагат за 

разпадане на адипоцити 

Реактивиране на съдова дейност 

Активиране на ендорфините 

Спомагане за физиологичния лимфен дренаж 

Стимулиране на мускулните области 

Възстановяване на кожния, подкожния и 

мускулния тонус 

Намаляване на болката и на отока 
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Стр.72 

Първична лимфедема 

Стр.73 

Първична лимфедема 
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Първичен оток 

Стр.75 

АНГЛИЙСКИ 

Стр.76 

Първична лимфедема 

Стр.77 

Първична лимфедема 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 

 


