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Postępowanie 
fizjoterapeutyczne 
w leczeniu obrzęku limfatycznego 
kończyny górnej po mastektomii 
– opis przypadku

padków. Za czynniki ryzyka rozwoju obrzęku limfa-
tycznego po mastektomii uważa się m.in.: powikłania 
pooperacyjne (np. zakażenie rany, tkanka bliznowata 
w okolicy operowanej), liczbę usuniętych węzłów 
chłonnych (> 15) oraz powikłania po radioterapii 
uzupełniającej (w obrębie klatki piersiowej i dołu 
pachowego) (2, 3).
Po zabiegu mastektomii dochodzi do ważnych 
zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym, nie 
tylko strony operowanej, ale również nieoperowanej. 
Przede wszystkim zmienia się ustawienie spoczyn-
kowe łopatki i jej kąt nachylenia na klatce piersiowej, 
w wyniku czego pojawiają się zmiany w stawach 
współtworzących staw barkowy. Doniesienia 
naukowe wykazują zwiększone ryzyko wystąpienia 
ciasnoty podbarkowej lub choroby stożka rotatorów 
u pacjentek po mastektomii. Dodatkowo u tych osób 
do 6 lat od zabiegu zauważane są zaburzony rytm 
ramienno-łopatkowy oraz utrata siły mięśniowej 
obręczy barkowej, co przekłada się na utratę funkcji 
kończyny górnej (5). Wystąpienie obrzęku limfatycz-
nego z powyższymi zmianami dodatkowo pogłębia 
dysfunkcję kończyny górnej poprzez pojawienie się 
bólu, ucisku i ciężkości kończyny (1, 5-7).
Tendencja obrzęku limfatycznego do rozwoju wraz 
z procesami włóknienia tkanek powoduje ogra-
niczenie funkcjonalności kończyny górnej oraz 
problemy psychologiczne, przekładające się na życie 
społeczne i jakość życia (1, 5, 7). Od momentu 
wykonania zabiegu mastektomii nie da się określić 
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brzęk limfatyczny uzna-
wany jest za chorobę, kiedy 
dochodzi do przewlekłego 
gromadzenia się płynu limfa-
tycznego w danym obszarze 
organizmu. Jego nadmiar 
może spowodować zmiany 

skórne i tkankowe. Etiologicznie można wyróżnić 
obrzęk limfatyczny pierwotny (w wyniku choroby 
wrodzonej lub nabytej, najczęściej wywołany przez 
mutację genetyczną prowadzącą do złego rozwoju 
układu limfatycznego, np. zespół Klippla-Trénaunaya-
-Webera) i wtórny (po urazie, operacji, chorobach, 
które prowadzą do niedrożności układu limfatycz-
nego, np. nowotwory złośliwe, filarioza). W obrzęku 
limfatycznym można wyróżnić cztery stadia: ukryte 
(stadium 0), odwracalne (stadium 1), nieodwra-
calne (stadium 2), elephantiasis, tzw. słoniowaciznę 
(stadium 3) (1-3). 
Nowotwory znajdują się na drugim miejscu listy 
przyczyn zgonów na świecie. Według raportu 
OECD z 2021 r. rak piersi jest drugim rodzajem raka 
co do zapadalności oraz drugą najczęstsza przyczyną 
śmierci z powodu raka u kobiet w Polsce (4). Obrzęk 
limfatyczny jest najczęstszym powikłaniem późnym 
u kobiet po mastektomii. Jego przyczyną jest uszko-
dzenie układu limfatycznego w trakcie zabiegu opera-
cyjnego, który prowadzi do zastoju limfy. Zachoro-
walność na obrzęk limfatyczny u kobiet leczonych 
z powodu raka piersi występuje u ok. 30-50% przy-
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Title: Physiotherapeutic procedure in the treatment of post-
mastectomy upper limb lymphoedema – a case report

Streszczenie: Wstęp: Obrzęk limfatyczny jest najczęst-
szym powikłaniem późnym u kobiet po mastektomii. Jego 

przyczyną jest uszkodzenie układu limfatycznego w trakcie 
zabiegu operacyjnego, który prowadzi do zastoju limfy. 

W wyniku obrzęku dochodzi często do ograniczenia spraw-
ności funkcjonalnej kończyny górnej, co wpływa na pogor-

szenie jakości życia. 
Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie postępowania 

fizjoterapeutycznego w leczeniu obrzęku limfatycznego 
i jego wpływu na zmniejszenie obrzęku, ruchomość, siłę 

chwytu oraz funkcję kończyny górnej. 
Materiał i metody: W pracy została przedstawiona terapia 
69-letniej pacjentki po obustronnym operacyjnym leczeniu 
nowotworu piersi, u której rozpoznano obrzęk limfatyczny 

kończyny górnej prawej II stopnia po roku od zabiegu. 
W ramach fizjoterapii pacjentki zastosowano pneuma-

tyczny i manualny drenaż limfatyczny oraz ćwiczenia 
kończyn górnych. Terapia odbywała się 3 razy w tygodniu – 

przez okres 4 tygodni. Przed zakończeniem cyklu terapeu-
tycznego i po nim wykonano pomiar: obwodów kończyny 

górnej, zakresu ruchu stawu ramiennego metodą goniome-
tryczną, siły chwytu przy użyciu dynamometru oraz doko-
nywano oceny sprawności funkcjonalnej kończyny górnej 

kwestionariuszem DASH.  
Wyniki: U pacjentki zaobserwowano zmniejszenie obrzęku 
kończyny górnej, przede wszystkim w obwodzie ramienia, 

oraz poprawę zakresu ruchomości, siły chwytu i funkcji 
kończyny górnej.  

Wnioski: Przedstawiony opis przypadku dowodzi skutecz-
ności stosowania terapii przeciwobrzękowej w celu zmniej-

szenia obrzęku limfatycznego po mastektomii. Przedsta-
wione postępowanie fizjoterapeutyczne poprawiło badane 

parametry u pacjentki. 
Słowa kluczowe: obrzęk limfatyczny, mastektomia, 

fizjoterapia
Summary: Introduction: Lymphoedema is the most 

common late complication in women after mastectomy. Its 
cause is damage to the lymphatic system during surgery, 

which leads to lymphatic stasis. As a result of oedema, the 
functional efficiency of the upper limb is often limited, which 

has an effect in the deterioration of the quality of life. 
Aims: The aim of the paper is to present physiotherapeutic 

procedures in the treatment of lymphoedema and its impact 
on the reduction of oedema, mobility, strength of grip and 

function of the upper limb.  
Material and methods: The paper presents the treatment 

of a 69-year-old female patient after bilateral surgical 
treatment of breast cancer, who was diagnosed with grade 

2 lymphoedema of the right upper limb one year after the 
surgery. As part of the patient’s physiotherapy pneumatic 

and manual lymphatic drainage as well as exercises of the 
upper limbs were introduced. The therapy was performed 

3 times a week for a period of 4 weeks. Before and after 
the end of the treatment cycle, the following measurements 

were made: upper limb circumference, range of motion 
in the shoulder joint using the goniometric method, strength 

of grip using a dynanometer and the assessment of upper 
limb functional efficiency with the DASH questionnaire. 

Results: A reduction of upper limb swelling, mainly in the 
circumference of the arm, and an improvement in the range 

of motion, strength of grip and function of the upper limb 
were observed in the patient. 

Summary: The described case report confirms the effecti-
veness of anti-swelling therapy in the reduction of lympho-
edema after mastectomy. The presented physiotherapeutic 

treatment improved the examined parameters 
in the patient.

Keywords: lymphoedema, mastectomy, physiotherapy

czasu, kiedy obrzęk limfatyczny może się rozwinąć. 
Według doniesień literatury może pojawić się 
między 12. a 30., a w niektórych przypadkach nawet 
60 miesięcy po operacji (2, 3, 7, 8). W związku 
z powyższym terapię przeciwobrzękową powinno 
rozpoczynać się najszybciej jak to możliwe, bez 
względu na to, czy obrzęk limfatyczny już jest 
obecny, czy nie.
Można wyróżnić dwa główne cele terapeutyczne 
zastosowania fizjoterapii po mastektomii. Pierwszy 
z nich to zmniejszenie obrzęku kończyny poprzez 
zmniejszenie ilości chłonki w przestrzeni śródmiąż-
szowej. Natomiast drugi to utrzymanie efektu fizjo-
terapii tak długo jak to możliwe. Według aktualnych 
doniesień literatury w celu uzyskania powyższych 
celów fizjoterapii najskuteczniejszą terapią zmniej-
szającą obrzęk jest kompleksowa terapia przeci-
wobrzękowa (KTP), na którą składają się: drenaż 
limfatyczny (manualny, pneumatyczny), kompreso-
terapia (terapia uciskowa przy użyciu bandaży lub 
pończoch), ćwiczenia (ukierunkowane na mięsień 
dwugłowy ramienia dla obrzęku kończyny górnej 
w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi), 
właściwa pielęgnacja skóry i edukacja pacjenta 
(1-3, 5-8). Powyższą terapię można wspomagać 
innymi metodami terapeutycznymi takimi jak: kine-
siotaping, elektrostymulacja, terapia tlenem hiper-
barycznym, Nordic Walking, ćwiczenia w wodzie, 
masaż wirowy, laseroterapia, fala uderzeniowa, dobie-
rając je pod stadium obrzęku (2, 6, 8).

Cel pracy
Celem pracy było przedstawienie postępowania fizjo-
terapeutycznego przeciwobrzękowego u 69-letniej 
pacjentki po amputacji prawej piersi sposobem 
Maddena i jego wpływu na wielkość obrzęku limfa-
tycznego, ruchomość, siłę chwytu oraz funkcję 
kończyny górnej. 

Opis przypadku
W terapii wzięła udział kobieta lat 69, wzrost: 158 cm, 
waga: 90 kg, pracująca w biurze przy komputerze 
średnio 8 h dziennie. W II kwartale 2017 roku zdia-
gnozowano u niej obustronnego raka piersi, którego 
leczono z początku chemioterapią, a następnie zdecy-
dowano się na leczenie operacyjne: amputację prawej 
piersi sposobem Maddena oraz wycięcie kwadrantu 
lewej piersi wraz z węzłem wartowniczym chłonnym 
lewej pachy. W grudniu 2017 r. u pacjentki zasto-
sowano radioterapię jako leczenie uzupełniające. 
Po około roku od zastosowanego leczenia rozpo-
znano u pacjentki obrzęk II stopnia. W lutym 2021 r. 
zgłosiła się na wizytę fizjoterapeutyczną z powodu 
zwiększenia się obrzęku limfatycznego kończyny 
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górnej prawej. Po udzieleniu pacjentce wszelkich 
informacji dotyczących zakresu i przebiegu badania 
i terapii, została przez nią podpisana zgoda na udział 
w badaniu oraz terapii. U pacjentki w pierwszym 
i ostatnim dniu terapii przeprowadzono:
1) Pomiar obwodu kończyny górnej prawej 

za pomocą taśmy centymetrowej na następują-
cych poziomach:
• poziom 1 – ramię na wysokości dołu pacho-

wego,
• poziom 2 – ramię w najszerszym miejscu 

(5 cm poniżej guzka większego kości 
ramiennej, odległość została ustalona na pierw-
szej terapii),

• poziom 3 – przedramię w najszerszym miejscu 
(4 cm poniżej linii wewnętrznej stawu łokcio-
wego, odległość została ustalona na pierwszej 
terapii),

• poziom 4 – przez staw promieniowo-nadgarst-
kowy,

• poziom 5 – na wysokości stawów śródręczno-
-paliczkowych II-V.

2) Pomiar zakresu ruchu kończyny górnej prawej 
metodą goniometryczną w stawie ramiennym. 
Pomiar wykonywano zgodnie z ogólną przyjętą 
metodologią, a za poprawne pomiary kątowe 
systemem SFTR (Sagittal, Frontal, Transverse, 
Rotation) przyjęto normy zgodne z ISOM (Inter-
national Standard Ortopaedic Measurement).

3) Pomiar siły mięśniowej chwytu cylindrycznego 
ręki prawej za pomocą dynamometru ręcznego 
CHARDER MG4800 wykonano w pozycji 

siedzącej na taborecie z ramieniem przywie-
dzionym wzdłuż tułowia, stawem łokciowym 
zgiętym do kąta 90° oraz z przedramieniem usta-
wionym w pozycji neutralnej.

4) Funkcjonalność kończyny górnej prawej została 
oceniona kwestionariuszem DASH (Disabi-
lities of the Arm, Shoulder and Hand), a wynik 
został zaokrąglony do 0,1. Kwestionariusz DASH 
składa się z 30 pytań dotyczących czynności dnia 
codziennego, aktywności fizycznych i seksu-
alnych, życia społecznego, nasilenia objawów 
choroby oraz snu. Każde pytanie jest oceniane 
w skali 1-5 punktów, gdzie 1 – nie sprawia 
mi trudności, a 5 – nie byłem/-am w stanie tego 
zrobić. Wskaźnik DASH wylicza się na podstawie 
specjalnego wzoru. Im wyższy jest uzyskany 
wskaźnik DASH u pacjenta, tym większa jest 
niepełnosprawność kończyny górnej (9).

Opis postępowania 
fizjoterapeutycznego 
U pacjentki stosowano terapię przeciwobrzękową 
przez kolejne 4 tygodnie, 3 dni w tygodniu (ponie-
działki, środy, piątki) po około 2 h 15 min. W skład 
zastosowanej terapii kończyny górnej prawej wcho-
dziło: 45 min pneumatycznego drenażu limfa-
tycznego kończyny górnej, 45 minut manualnego 
drenażu limfatycznego oraz 45 min kinezyte-
rapii z przerwami na odpoczynek (o ich obecności 
i długości decydowała pacjentka według odczucia 

Zalecane ćwiczenia w trakcie fizjoterapii Liczba powtórzeń
Leżenie tyłem o nogach ugiętych. Obciążenie 1 kg w prawej ręce. Ruch zgięcia stawu łokciowego 
przy ustawieniu przedramienia w: pronacji, pozycji pośredniej, supinacji

20x w każdym usta-
wieniu przedramienia

Leżenie tyłem o nogach ugiętych. Prawa górna kończyna uniesiona przed siebie 
z obciążeniem 1 kg. Ugięcie łokcia w pozycji supinacji przedramienia 20x

Leżenie tyłem o nogach ugiętych. Kończyny górne uniesione przed siebie z obciążeniem 
1 kg w każdej z rąk. Ruch odwiedzenia horyzontalnego z ugięciem łokcia i ściągnięciem łopatek 20x

Leżenie tyłem o nogach ugiętych. Chwyt oburącz dużej piłki gimnastycznej. Unoszenie piłki 
w stronę sufitu przez wyprost łokci 20x

Leżenie tyłem o nogach ugiętych. Chwyt oburącz dużej piłki gimnastycznej. Unoszenie piłki 
za głowę i powrót 20x

Pozycja siedząca na krześle. Obciążenie 1 kg w prawej kończynie górnej. Ruch kończyny górnej 
prawej we wzorcu zgięcia – odwiedzenia – rotacji zewnętrznej 20x

Pozycja siedząca na krześle. Naprzemienne ruchy wyprostne stawów łokciowych przed siebie 
z obciążeniem 1 kg 20x

Pozycja stojąca przodem do stołu terapeutycznego. Kończyny górne ułożone w rotacji 
zewnętrznej na dużej piłce gimnastycznej znajdującej się na stole terapeutycznym. Ugięcie kolan 
z utrzymaniem pozycji przez 5 s

20x

Pozycja stojąca bokiem do stołu terapeutycznego. Kończyna górna prawa ułożona w rotacji 
zewnętrznej na dużej piłce gimnastycznej znajdującej się na stole terapeutycznym. Ugięcie 
stawów kolanowych z utrzymaniem przez 5 s

20x

Pozycja stojąca przodem do drabinki. Chwyt obu końców taśmy Thera-Band zamocowanej 
do drabinki powyżej głowy pacjentki. Ruch we wzorcu wyprostu – odwiedzenia – rotacji 
zewnętrznej obiema kończynami górnymi

20x

Pozycja stojąca przodem do drabinki. Chwyt taśmy Thera-Band zamocowanej u dołu drabinki. 
Ruch zgięcia stawu łokciowego w supinacji 20x

Tab. 1. Zalecane ćwiczenia w trakcie fizjoterapii; źródło tabel: archiwum autorek
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Fot. 3a. Pozycja wyjściowa

Fot. 1a. Pozycja wyjściowa Fot. 1b. Ruch zgięcia stawu łokciowego w ustawieniu 
pośrednim

Fot. 1c. Ruch zgięcia stawu łokciowego w ustawieniu 
pronacji

Fot. 1d. Ruch zgięcia stawu łokciowego w ustawieniu 
supinacji

Fot. 2a. Pozycja wyjściowa Fot. 2b. Ugięcie łokcia

Fot. 3b. Odwiedzenie horyzontalne z ugięciem łokci
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Fot. 4a. Pozycja wyjściowa Fot. 4b. Wyprost łokci

Fot. 5a. Pozycja wyjściowa Fot. 5b. Uniesienie piłki za głowę

Fot. 8a. Pozycja wyj-
ściowa

Fot. 8b. Ugięcie kolan Fot. 9a. Pozycja wyjściowa

Fot. 6a. Pozycja wyj-
ściowa

Fot. 6b. Ruch kończyny 
górnej we wzorcu 
zg – odw – rot. zewn

Fot. 7a. Pozycja wyjściowa Fot. 7b. Naprzemienne ruchy 
wyprostne łokci przed siebie

Fot. 9b. Ugięcie kolan
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4b

5b
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zmęczenia). Masaż pneumatyczny był wykonywany 
przy użyciu aparatu do masażu uciskowego sekwen-
cyjnego MK 400L firmy Daesung. W pierwszym 
dniu zastosowano początkowo ciśnienie 55 mmHg, 
które w kolejnych dniach terapii stopniowo zwięk-
szano według odczuć pacjentki. W ostatnim tygodniu 
terapii ciśnienie w mankiecie wynosiło 80 mmHg. 
Masaż limfatyczny manualny był wykonywany przy 
zastosowaniu czterech podstawowych chwytów: 
stałe ruchy okrężne, chwyt obrotowy, chwyt pompu-
jący oraz chwyt czerpiący zgodnie z metodyką wyko-
nywania drenażu limfatycznego. W zakresie kine-
zyterapii wykonywano ćwiczenia: czynne wolne, 
czynne wolne z oporem i rozciągające z wykorzy-
staniem przyborów, tj.: hantle o obciążeniu 1 lub 
1,5 kg, taśma Thera-Band zielona oraz duża piłka 
gimnastyczna (tab. 1; fot. 1-11). Ćwiczenia były 
wykonywane przez pacjentkę z założonym rękawem 
uciskowym.

Wyniki 
Po kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, stoso-
wanej co drugi dzień przez 4 tygodnie, zaobserwo-
wano zmniejszenie obrzęku limfatycznego kończyny 
górnej, zwłaszcza w obwodzie ramienia (tab. 2). 
Dodatkowo znacząco zwiększył się zakres rucho-
mości stawu ramiennego i siła chwytu prawej ręki, 
co razem ze zmniejszeniem obrzęku limfatycznego 
przełożyło się na poprawę funkcjonalności kończyny 
górnej. Potwierdza to niższy wynik uzyskany 
w kwestionariuszu DASH (tab. 3).

Dyskusja 
W wielu publikacjach zwracano uwagę na wystą-
pienie obrzęku limfatycznego po mastektomii wraz 
ze zmniejszonym zakresem ruchu, siłą mięśniową 

i ograniczoną funkcją kończyny górnej (1, 6, 8). 
Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa odgrywa 
bardzo dużą rolę w postępowaniu leczniczym 
pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem piersi. 
Powyższa terapia nie tylko zapobiega możliwym 
powikłaniom leczenia onkologicznego (mniejsza 
wydolność fizyczna, obrzęki, stany zapalne), ale przy-
czynia się do poprawy funkcjonalności kończyny 
górnej oraz jakości życia w kontekście społecznym 
i zawodowym (1, 7). 
W aktualnych doniesieniach można znaleźć wiele 
badań na temat kompleksowej terapii przeciwobrzę-

Tab. 3. Wyniki przeprowadzonych pomiarów zakresu ruchu, siły 
mięśniowej oraz kwestionariusza DASH przed terapią i po niej
* SFTR (Saggital, Frontal, Transverse, Rotation); ** DASH (Disa-
bilities of the Arm, Shoulder and Hand)

1. dzień 
fizjoterapii

12. dzień 
fizjoterapii

Na wysokości dołu pachowego 50,5 47
Ramię w najgrubszym miejscu 48,5 42
Przedramię w najgrubszym 
miejscu 33,5 31,3

Na wysokości stawu promie-
niowo-nadgarstkowego 19 17

Na wysokości stawów 
śródręczno-paliczkowych 19,5 18

Tab. 2. Wyniki przeprowadzonych pomiarów obwodu kończyny 
górnej prawej przed fizjoterapią i po niej (cm)

1. dzień 
fizjoterapii

12. dzień 
fizjoterapii

Zakres ruchu SFTR*

S 40-0-140 S 44-0-157
F 115-0-0 F 145-0-0
T 30-0-113 T 30-0-122
R(F0) 55-0-50 R(F0) 55-0-55

Siła ręki (kg) 19 34
Kwestionariusz 
DASH** 54,2 27,5

Fot. 10a. Pozycja wyjściowa Fot. 10b. Ruch kończyny 
górnej we wzorcu 
wypr – odw – rot. zewn

Fot. 11a. Pozycja wyjściowa Fot. 11b. Ruch zgięcia 
stawu łokciowego w usta-
wieniu supinacji

10a 10b 11a 11b
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kowej, których celem jest weryfikacja jej skutecz-
ności, jak i wskazanie jej składowych, które przy-
noszą największe postępy w fizjoterapii. Dzięki nim 
opracowywane są wytyczne dla terapii przeciwobrzę-
kowej dla pacjentów po mastektomii, które mogą 
nieznacznie różnić się w poszczególnych krajach, 
np. pod względem długości czasu trwania pneuma-
tycznego drenażu limfatycznego. Niezmienne jest to, 
że kompleksowa terapia przeciwobrzękowa powinna 
składać się z: pneumatycznego drenażu limfatycz-
nego, manualnego drenażu limfatycznego, terapii 
uciskowej (kompresjoterapia/bandażowanie) oraz 
edukacji pacjenta. Właśnie te zabiegi są rekomendo-
wane do wykonania na podstawie silnych dowodów 
naukowych i powinny być wdrożone najszybciej jak 
to możliwe po zabiegu (2, 3, 10).
Analizując historię choroby opisywanego przy-
padku, można stwierdzić, że wdrożenie rehabilitacji 
przeciwobrzękowej po zabiegu mastektomii spowo-
dowało poprawę stanu funkcjonalnego i jakości 
życia pacjentki. Zastosowanie fizjoterapii we wcze-
snej fazie po zabiegu istotnie zmniejszyło ryzyko 
pojawienia się skutków ubocznych leczenia opera-
cyjnego. Michopoulos i wsp. w swoich badaniach 
wykazali, że zastosowanie KTP w ciągu pierwszego 
roku od zabiegu znacząco zmniejszyło obrzęk limfa-
tyczny kończyny górnej u pacjentek z nowotworem 
piersi (1). U pacjentki leczenie obrzęku rozpoczęło 
się późno, ponieważ obrzęk nie wystąpił w krótkim 
czasie od zabiegu, a sama pacjentka nie stosowała 
żadnych zaleceń, by mu zapobiec. Konsekwencją 
braku odpowiedniej edukacji pacjentki w zakresie 
powikłań i kompleksowej terapii przeciwobrzękowej 
po zabiegu był późniejszy obrzęk limfatyczny stopnia 
drugiego, po roku od zabiegu. W związku z powyż-
szym zasadne jest, aby u pacjentek po mastektomii 
wprowadzić edukację w ramach profilaktyki prze-
ciwobrzękowej bezpośrednio po zabiegu opera-
cyjnym. Shiang-Ru i wsp. przeprowadzili badanie, 
które dowodzi, że sama edukacja pacjentów po 
operacyjnym leczeniu raka znacząco przyczynia się 
do zapobiegnięcia wystąpienia obrzęku limfatycz-
nego, a w połączeniu z fizjoterapią przynosi jeszcze 
lepsze efekty (7). 
Liczne publikacje zwracają uwagę, że poza zaleca-
nymi ćwiczeniami w ramach KTP należy włączyć 
do terapii także: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia 
czynne wolne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia 
aerobowe oraz ćwiczenia rozciągające (2, 5-8). Tzani 
i wsp. w swojej publikacji wskazują, że ćwiczenia 
stosowane u pacjentów po mastektomii powinny 
być ukierunkowane na ruch zgięcia i wyprostu hory-
zontalnego stawu ramiennego, jak i zgięcia stawu 
łokciowego. Dodatkowo podkreślają rolę stoso-
wania ćwiczeń rozciągających, które w istotny 
sposób wpływają na bliznę po zabiegu i popra-
wiają zakres ruchu oraz ćwiczeń aerobowych przez 
około 30 minut o intensywności 70-85% maksy-

malnego tętna pacjenta, które poprawiają kondycję 
fizyczną oraz zmniejszają bądź pozwalają utrzymać 
wagę na odpowiednim poziomie (8). Dawn i wsp. 
również wskazali, że stosowanie regularnych 
ćwiczeń zmniejszyło występowanie schorzeń stawu 
ramiennego u pacjentek, niezależnie od wybranego 
sposobu leczenia raka piersi (5). Należy pamiętać, 
że ćwiczenia nie powinny powodować dolegliwości 
bólowych i być wyczerpujące dla pacjenta, czemu 
można zapobiec, np. stosując ćwiczenia oddechowe 
pomiędzy aktywnościami. Tzani i wsp. sugerują 
również konieczność odpoczynku od intensywnej 
terapii przez około 2-4 tygodnie między cyklami tera-
peutycznymi (7, 8).
W opisywanym przypadku klinicznym czas rehabili-
tacji przeciwobrzękowej (pneumatycznego i manu-
alnego drenażu limfatycznego oraz ćwiczeń) był 
krótki (4 tygodnie). Wyniki uzyskane w rezultacie 
opisanego postępowania terapeutycznego wska-
zały znaczne zmniejszenie obrzęku limfatycznego 
w obwodzie ramienia wraz z poprawą zakresu ruchu, 
siły chwytu i funkcji kończyny górnej prawej. Efekt 
zastosowanej terapii przeciwobrzękowej jest zgodny 
z uzyskanymi rezultatami badania, które przeprowa-
dzili Besoglu i wsp. Autorzy, porównując skuteczność 
KTP z zastosowaniem kinesiotapingu u pacjentów 
z zdiagnozowanym nowotworem piersi, wykazali 
przewagę pierwszej terapii nad drugą, zwłaszcza 
w ocenie objętości kończyny górnej. Jednocześnie 
pokazali, że zastosowanie kompleksowej terapii prze-
ciwobrzękowej i kinesiotapingu ma wpływ na zmniej-
szenie obrzęku limfatycznego, poprawę siły chwytu 
oraz funkcji kończyny górnej zwłaszcza w pierwszych 
4 tygodniach terapii (6). Ważnymi elementami fizjo-
terapii przeciwobrzękowej są edukacja i ćwiczenia 
domowe, które obejmowały regularny automasaż lub 
pneumatyczny masaż uciskowy w warunkach domo-
wych wraz z ćwiczeniami. 

Wnioski 
W rezultacie zastosowania postępowania 
fizjoterapeutycznego:
1. Zmniejszono obrzęk limfatyczny kończyny górnej prawej.
2. Uzyskano poprawę w badaniu obwodów kończyny 

górnej, zakresu ruchu stawu barkowego, siły chwytu 
i oceny funkcjonalnej kończyny górnej, co potwierdza 
zasadność stosowania terapii przeciwobrzękowej 
po mastektomii. 
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