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NVP Cancerrehabilitering 
9.8 Lymfödem 

I det reviderade nationella vårdprogrammet 
för cancerrehabilitering 21-02-09 beskrivs 
vikten av tidig diagnostik,

”Tidig diagnostik, som möjliggör så tidig 
behandling att tillståndet kan gå i regress 
(Johansson et al.), kräver objektiv såväl som 
subjektiv mätning i ett uppföljningsprogram. 
Dessa mätningar utgör underlag för 
bedömningen och bör även kunna upprepas 
vid utvärdering av behandlingen.”

Symtom och symtomlindring - RCC 
Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

2021-03-26 Heléne Öberg | Webbinarium: Tidig diagnostik och 
uppföljning av lymfödem

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/Symtom-och-symtomlindring/#chapter-9-8-Lymfodem


INTRODUKTION 
LYMFÖDEM OCH TDC 

Karin Johansson
Leg. fysioterapeut, docent, 

Institutionen för hälsovetenskaper
Fysioterapi

Lunds Universitet
karin.johansson@med.lu.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
Startar med presentation av lymfsystemets anatomi och patofysiologiHur TDC metoden fungerar och kan användas i klinikenMätningar på olika kroppsdelar



INITIALA LYMFKÄRL

Arteriella
kapillär

Venösa 
kapillär

Initiala lymfkärl som 
startar blint i vävnaden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi misstänker att alla som lyssnar…uppdaterade på lymfsystemet funktion så kommer jag börja med lite anatomi och fysiologi.Lymfsystemet startar blint ute i vävnaden med en fingerliknande uppbyggnad I direkt anslutning till blodkapillären. 



LYMFKÄRL

Initiala lymfkärl

Prekollektorer

Kollektorer

Lymfangion

Lymfkörtel

Presentatör
Presentationsanteckningar
Initiala lymfkärl ytligt på kroppen startar de cutana och subcutana vävnaden. leder från en specific hudzon till större och strörre kärl, *prekollektorer och vidare *kollektorer som är större kärl med klaffar avsnitt med glatt muskulatur  Som bildar som små hjärtan, lymfangion, dvs lymfsystemet egen pumpförmåga till skillnad från vensystemet *Vidare till ymfkörtlar som har både afferenta och efferenta banor, *slutligen töms lymfvätskan tillbaka till blodsystemet I venvinklarna på halsen. *Från extremiteterna transporterar – utifrån och in mot kroppen alltså i proximal riktning.



Utveckling av lymfödem

Stopp i lymfsystemets centrala
transportvägar fortplantar sig ut 
till dermis och den subcutana
vävnaden

Presentatör
Presentationsanteckningar
opererar bort lymfkörtlar vid cancerbehandling skär man av lymfkörtelns både afferenta och efferenta banor. lymfkärlen slutsstopp i lymfsystemets transportvägar systemet igång att bilda nya lymfkärl.Om nybildningen inte är tillräckligt snabb eller misslyckasstopp som fortplantar sig bakåt i systemet når till sist ända ut i dermis och den subcutana vävnaden. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Schematiska bild - kollektorerna från ett område blivit avstängda - röda krysset. Lymfvätska strömmar baklänges i systemet  den aktuella hudzonen påverkas. De initiala lymfbanorna och kollektorerna dilateras klaffar slutar att fungera. Lymfvätskan sprider sig - backflöde - intilliggande hudzoner där banor inte är skadade Når på så sätt till lymfbanor som fortfarande fungerar. Dermal backflow.



DERMAL BACKFLOW MED ICG TEKNIK

Foto H Suami

Presentatör
Presentationsanteckningar
Undersökningsteknik - sprutar in ett ämne som heter indocyanin green Tas upp och sprider sig i lymfsystemetSe hur dermal backflow ser ut i vävnaden. De ytliga kärlen står utspända och fyllda av lymfvätska.



Lymfödemet startar lokalt
De gröna fälten visar 
dermal backflow

Kan identifieras och mätas med 
TDC (tissue dielectric constant)

Foto H Suami

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lymfödemet startar alltså oftast lokalt i vävnaden på den här bilden av en arm med lymfödem ser man tydligt vilka områden som är påverkade hos den här patienten.Inte att använda sig av en så pass komplicerad metoden på alla mottagningar för att upptäcka tidiga lymfödem MEN finns en enklare metod att mäta vätska ytligt i huden lokalt. Apparaten ger en konstant som kallas för tissue dielectric constant och förkortas TDC. På armen - värdet normalt - cirka 25 och 30, De gröna fläckarna - värdena markant högre. TDC tekniken kan alltså identifiera ett lymfödem på ett tidigt stadiumStarta behandling innan det hinner sprida sig till hela extremiteten.



MEASUREMENT OF EDEMA IN THE 
TISSUE 

BY TISSUE DIELECTRIC CONSTANT (TDC)

The dielectric constant 
is proportional to 

tissue water content at the
selected measurement depth.

The tissue is exposed to a 
300 MHz low power 

electromagnetic wave. 

The reflected EM wave             
contains information on tissue 

water content.

The MoistureMeter D calculates 
the dielectric constant of the 

tissue

Probe Effective
measuring depth

XS5 0.5 mm

S15 1.5 mm

M25 2.5 mm

L50 5 mm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Metoden använder sig av elektromagnetiska vågor, precis som vid MR-undersökning,vågorna endast några få mm ner i hud och subkutan vävnad. *Den ursprungliga apparaten heter MoisterMeterD prober som mäter olika djupt. *Konstanten TDC, står i proportion till vävnaden vätskeinnehåll därför en 80-gradig skala relaterad till vätskeandelen i kroppen på 78%.Tidigare kunde vi mäta lymfödem med volymen, den här apparaten dök upp för ca 10 år sedan möjligt att mäta lymfödem på andra delar av kroppen t.ex



LYMPHSCANNER

PWC  =  Percentage Water Content

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mest användbara djupet för lymfödemmätning är 2-3 mm Utvecklat ett mindre instrumen - endast mäter - lättare att hantera i kliniken.En 100-skala som relaterar till procent där 100% är rent vatten.*I stället för TDC så talar man om PWC, percentage water content
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TDC:   Tissue dielectric constant
PWC:  Percentage water content

Från TDC till PWC PWC =
TDC − 1

77.5
× 100

Från PWC till TDC TDC =
77.5
100

× PWC + 1

Presentatör
Presentationsanteckningar
I stort sett alla hittills gjorda forskningsstudier hittills använder TDC och baseras alltså på 0-80 skala. Förskjutning av skalan i de apparater som hädanefter produceras med en 100-gradig skalaEn omräkning från de vetenskapligt presenterade värdena till de värden som finns på de nya apparaterna eller omvänt, så använder man de här formlerna.



Lymfödemsidans värde
= Kvot

Friska sidans värde

Presentatör
Presentationsanteckningar
MEN arm eller bröst - omräkningen inte nödvändig.För då kan man räkna med att man har en frisk sida att jämföra med.Därför kan man skapa en kvot som talar om hur mycket mer vätska det finns i vävnaden på ödemsidan jämfört med friska sidan.Så att om man t.ex har PWC 42% på opererade sidan…..Med TDC tar man ett värde på ödemsidan och ett värde på motsvarande punkt på friska sidan sedan måste sedan räkna ut kvoten själv. Med den nya lymfscannern får man både de absoluta mätvärden och den uträknad kvot. När man använder sig av kvot spelar det alltså ingen roll om man använder 80-skalan eller den procentuella 100-skalan, men om man måste använda absoluta värden är det viktigt att uppmärksamma vilken skala man utgår ifrån. Höra mer - mätning av benödem.



ATT TÄNKA PÅ VID MÄTNING
Börja med att palpera området där det kan finnas ett lymfödem

Konsistensökning?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Börja med….Om man kan jämföra med friska sidan är det lätt att känna om det finns en konsistensökning Och då mäter man där och jämför med motsvarande punkt på friska sidan.Men om man har svullnad på båda sidorna kan det vara svårare, men det får ni också höra mer om vad gäller benödem.



ATT TÄNKA PÅ VID MÄTNING

• Mätningen kan utföras sittande eller liggande, men i vila

• En mätning räcker (Mayrovitz, 2009)

• Det går ej att mäta punkter med kraftig behåring

• Eventuella felkällor 
Skelett direkt under huden t.ex handryggen
Nära ärrvävnad, minst 10 mm marginal 
Lymfkärlsträng eller ytliga blodkärl t.ex vener på underarmen
Ytlig inflammation t.ex intill sår eller myggbett

Presentatör
Presentationsanteckningar
1…..2. Två mätningar inte exakt lika, men första är tillräckligt reliabel3………då får man raka på mätpunkten, men inte med rakhyvel för då riskerar man att skada huden (trimmer)4……tenarområdet…..ärr fibrotisk vävnad…..kärl på halsen



VARFÖR TIDIG DIAGNOS OCH 
BEHANDLING?

• Cancerrehabiliteringens främsta mål är att förbättra patienternas livskvalitet

• Cancerpatienter med lymfödem har sämre livskvalitet än cancerpatienter utan lymfödem 
(Pusic et al. 2013)

• Obehandlade kroniska lymfödem progredierar (Casley Smith, 1995)

• Tidig diagnos och behandling är därför viktigt för att förbättra prognos och förhindra 
negativ påverkan på livskvalitet (Johansson & Branje, 2010)

• Ökad kunskap kan leda till mer individualiserad behandling, bättre omhändertagande och 
nya behandlingsriktlinjer.

Pusic et al. Quality of life among breast cancer patients with lymphedema: a systematic review of patient-reported outcome instruments and
outcomes. J Cancer Surviv. 2013 Mar;7(1):83-92. doi: 10.1007/s11764-012-0247-5.

Casley-Smith JR. Alterations of untreated lymphoedema and its grades over time. Lymphology 1995;28:174-85.
Johansson K, Branje E. Lymphoedema in a cohort of breast cancer survivors 10 years after diagnosis. Acta Oncologica 2010;49(4);166-73.

Presentatör
Presentationsanteckningar
TDC kan ju användas för att diagnostisera lymfödem på ett tidigt stadium, varför viktigt?1….2.Att har ett lymfödem påverkar funktion och aktiviteter, men även den psykosociala situationen. Cancerpatienter med lymfödem….3…..4 Som jag nämnde så kan TDC identifiera ett lymfödem på ett mycket tidigt stadium Då kan man sätta in tidig behandling och ibland även få lymfödemet att gå i regress. Och i vilket fall som helst kan prognosen förbättras och förhindra negativ påverkan på livskvaliten.5…… och att öka kunskapen hos vårdpersonal är alltså anledningen till att vi gör dessa presentationer idag.



Olika användningsområden 
för TDC mätning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arm och ben och bröst kommer att presenteras här idag.Huvud/hals-regionen - en studie publicerad - tveksamma mätpunkter över…Presenterar mycket höga tröskelvärden för diagnos av lymfödem.Vi tror att man kan definiera mer reliabla värden och därför kommer vi att starta en studie på detta i Lund med stöd av Cancerfonden.TDC har säkert också en god möjlighet att mäta genitala lymfödem hos män såväl som kvinnor men där har vi ännu inga pågående projekt eller ny kunskap. Men nu ska vi närmare presentera några områden där vi faktiskt har kunskap och vi börjar men lymfödem i armen.





Katarina Karlsson, Doktorand, Fysioterapeut, Lymfterapeut

Diagnostisering och behandling av 
bröstcancer-relaterade lymfödem 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fysioterapeut, Lymfterapeut, Doktorand LU



Fysioterapi Cancer Karolinska Sjukhuset

Presentatör
Presentationsanteckningar
öppenvårdmottagning, tar emot pat med alla diagnoser



Bakgrund 

• Tidig diagnos och behandling viktigt
- förbättra prognos och förhindra negativ påverkan på livskvalitet

• Saknas kunskap om diagnostisering, utvärdering och behandling av 
tidiga, mindre armlymfödem samt livskvalitet hos dessa kvinnor

• Ökad kunskap kan leda till 
- mer individualiserad behandling 
- bättre omhändertagande och nya behandlingsriktlinjer.

(Casley Smith 1995,Johansson&Branje 2010,Pusic 2013)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att har ett lymfödem påverkar funktion och aktiviteter, men även socialt och psykiskt. Personer med lymfödem skattar en låg livskvalitet.Tidig behandling förbättrar prognos. Det saknas kunskap….



Uppföljning av bröstcancerpatienter med risk för lymfödem

Operation

Preventiv information och
undersökning
4-6 veckor efter operationen

Cytostatika

1 månad 6 månader 12 månader

Strålning

Undersökning
3-4 månader
Efter strålbehandling

Undersökning
3-4 månader efter 

strålbehandling

Strålning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Pat behöver följas upp / kallas  till undersökning för att hitta små lymfödem



Studie 1-Diagnos

Tidig diagnos och behandling                förbättrad prognos
I tidig fas ansamlas vätskan lokalt och behöver inte innebära en volymökning.

Går det att använda volymmätning (WDM) och mätning av lokal vätska (TDC) vid 
diagnostisering av mindre arm lymfödem?
Syfte
Att undersöka 

(i) om TDC och WDM i kombination med palpation kan användas till att diagnostisera 
mindre armlymfödem; 

(ii) samband mellan TDC och WDM mätningar; och 
(iii) jämföra bakgrundsdata mellan kvinnor diagnostiserade med TDC och/eller WDM

Palpation of Increased Skin and Subcutaneous Thickness, Tissue Dielectric Constant, 
and Water Displacement Method for Diagnosis of Early Mild Arm Lymphedema. 
Lymphat Res Biol 2020;18(3):219-225. 



Metod

72 kvinnor, relativ armvolym <10%
- Palpation av konsistensökning i subcutana vävnaden
- Pletysmografi/ Water displacement method (WDM)
- MoistureMeterD/ Tissue dielectric constant (TDC)
- Data från journaler
”Mild arm lymphedema” 

• Palpation/Ökad konsistens och TDC gränsvärde: 

• kvot överarm:1,45 och/eller underarm 1,3 och /eller WDM: 5-8% relativ 
armvolym

Presentatör
Presentationsanteckningar
. 447 kvinnor axillutrymda + strålbeh undersöktes, 96 kvinnor diagnostiserade med armlymfödem, LRV <10% , 72 inkluderades i studien TDC mäter lokal vätska i underhuden, ned till 2,5 mm ” dermal backflow”, kan mäta skillnader i konsistens, ju högre värde desto mer vätska Alla kvinnor mättes med både WDM och TDC   



Resultat - diagnos

• TDC- 45%

Relativ armvolym=1,3%

• WDM-26%

Relativ armvolym=6,3%

• Både TDC/WDM-29%

Relativ armvolym =6,2%

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om man enbart mäter/diagnostiserar med WDM kommer man att missa 45% av patienterna. Om man enbart diagnostiserar med TDC kommer man missa 26% av patienterna.



Resultat - samband TDC och WDM

• Samband ( r=-0,545) - Ju större volym, desto lägre TDC

• Vätskeansamlingen börjar i den ytliga vävnaden (högt TDC värde), 
därefter i djupare vävnad                 volymökning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Negativt samband. Ju större volym, desto lägre TDCSamband  R=-0,545  medelsambandTolkning: Väteskeansamlingen börjar i den ytliga vävnaden, sedan ansamling i djupare vävnad=volymökningJu högre TDC desto lägre LRVAnsamlingen av vätska börjar ytligt- kroppen försöker hitta nya vägar/förbindelser att transportera lymfvätskan



Resultat - skillnader bakgrundsdata

Signifikant skillnad i tid från operationen till diagnos

• TDC gruppen - 4,1 månader

• TDC/ WDM gruppen - 6,7 månader

• WDM gruppen - 9,1 månader

Presentatör
Presentationsanteckningar
De som diagnostiserades med enbart TDC….Ju längre tiden går-ansamling av lymfvätska i de djupare kärlsystemen.



Konklusion och klinisk implikation

• Går att använda både TDC och WDM vid diagnos.
• TDC kan diagnostisera fler lymfödem och vid en lägre armvolym

jämfört med WDM.
- Båda metoderna bör användas

• Samband  TDC och WDM mätningar              större
armvolym, desto lägre TDC.

• Förhöjda TDC värden medialt, vid armbågen.
- Dessa mätpunkter är lämpliga att mäta

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det går att använda båda metoderna vid diagnostisering med båda metoderna bör användas, då en del av lymfödem diagnostiseras med enbart TDC respektive WDM.Vid undersökning/ diagnostisering räcker det med att mäta med TDC medialt ovanför och nedanför armbågen, och där du kan palpera hudförtjockning.



• Kompressionen den viktigaste komponenten i lymfödembehandling
• Vid mindre lymfödem ansamlas vätskan lokalt, behöver inte innebära en 

volymökning
• Kan WDM och/ eller TDC upptäcka små förändringar vid behandling?
Syfte
Undersöka 
i) hur TDC och WDM värden förändras efter 1,2,3,6 månader
jämfört med start av behandling; 
(ii) om det är någon skillnad i förändring av
mätvärden mellan kvinnor med lymfödem definierat med TDC, både TDC/ WDM eller
WDM vid start av behandling, 
(iii) om det sker någon förändring i lokalisation av
punkten med den högsta TDC kvoten över tid?

Studie 2- Utvärdering av behandling och mätinstrumentens egenskaper

Tissue dielectric constant (TDC) and water displacement method (WDM) can detect changes of 
mild breast cancer related arm lymphedema. Lymphat Res Biol (Accepted March 2021)



Metod

• 46 kvinnor, relativ armvolym <10%
• Standard armstrumpa kkl1, 
• Instruktioner egenbehandling 
(fysisk aktivitet, lymfdränage, hudvård)
• Mätningar vid start,1,2,3,6 mån

• Bakgrundsdata från journaler och två studiespecifika frågeformulär

Presentatör
Presentationsanteckningar
Egenmassage för dem som upplevde det positivt/KJ



Resultat - förändringar

• TDC och WDM kan mäta små förändringar av mindre
armlymfödem

TDC kvot start: 1,48  och vid 6 mån: 1,23  
Största minskningen – 18% skedde redan efter 1 månad.

Relativ armvolym start: 4,9% och vid 6 mån: 1,7 % 
Största minskningen redan efter 1 månads behandling -1,9%

Presentatör
Presentationsanteckningar
TDC och WDM kan mäta små förändringar. Det var signifikanta förändringar vid samtliga uppföljningsbesök jämfört med start. Den största förändringen i både TDC och WDM skedde redan efter 1 mån. Detta tyder på att kompressionen ger en snabb påverkan på den ytliga och djupare lymfvätskan.



Resultat - skillnader mellan grupper

• TDC gruppen 
- högsta TDC värdena vid start 
- största minskningen av TDC från start till 6 mån.

• WDM gruppen och TDC/ WDM gruppen 
- största relativa armvolymerna vid start. 

• Alla grupperna jämförbara vad gäller minskning av relativ 
armvolym vid 6 mån.

Presentatör
Presentationsanteckningar
De som diagnostiserades med enbart TDC….Förvånande att de olika diagnosgrupperna var jämförbara i minskning av armvolym. 



Resultat - lokalisation av lokal svullnad

• De högsta TDC kvoterna var lokaliserade medialt 
- dessa mätpunkter förändrades under interventionen.

• 60% hade ändrat punkten med högsta TDC värdet från start till 6 mån

• 52% hade ändrat punkten med högsta TDC värdet från underarm till 
överarm- effekt av kompressionsbehandlingen?

Presentatör
Presentationsanteckningar
20% underarm-underarm12% överarm-överarm16% överarm till underarm



Konklusion och klinisk implikation

• Både TDC och WDM kan mäta små förändringar vid
kompressionsbehandling 
- båda metoderna bör användas vid utvärdering. 

• TDC gruppen och TDC/WDM gruppen, störst minskning av TDC värden
ingen skillnad i minskning av armvolym mellan grupperna. 
- mätvärdena bör tolkas separat.

• Lokalisationen med det högsta TDC värdet kan förändras 
från start till 6 mån. 
- Viktigt följa flera förhöjda TDC mätpunkter. Dessa punkter är vanligast
medialt



TDC mätning
- Mät där du kan palpera en konsistensökning
(eller medialt vid armbågen, om du inte känner konsistensökning)

- En mätning räcker 

- Mätningen kan utföras sittande eller liggande, men i vila

- Det går ej att mäta vid behåring

- Eventuella felkällor, t ex myggbett, andra sår, lymfkärlssträng, 
skelett

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sittande eller liggande- i vilaEn gångMät där du palperat en svullnad eller 5 cm ovanför/ nedanför armbågen medialtVid handödem, mät över thenarmuskulatur ( ej tillförlitligt över ben/senor)



Armlymfödem
Tröskelvärden TDC/WDM
• Diagnos-palpation i kombination med
• TDC kvot 1,45 på överarm och/eller
• TDC kvot 1,30 på underarm och/eller (1)
• Relativ volymskillnad >5% (2)
• Utvärdering behandling
• Förändring, friska individer
skillnad kvot >0,08 (3)

1. Mayrovitz et al. Ann Surg Oncol. 2015;22(5):1483-1489.
2. NLN, Screening and measurement for early detection of breast cancer related
lymphedema 2011.
3. Mayrovitz et al. Lymphat Res Biol 2019;17(3):322-328

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Mayrovitz 2019- MDC- minimal detectable change, friska personer ( kanske något lågt)Och på gruppnivå, på individnivå blir SRD (smallest real difference) med största sannolikhet större/KJ



Tack!   katarina.y.karlsson@sll.se



BRÖSTÖDEM
MÄTNING AV BRÖST OCH UPPFÖLJNING EFTER OP

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu ska vi gå över till bröstödem.Och det var faktiskt för att kunna mäta bröstödem som jag först kom att intressera mig för TDC metoden för drygt 10 år sedan,Eftersom det ju inte går att mäta via den traditionella metoden via volymberäkning



TIDIGARE STUDIER

Systematisk litteraturgenomgång, 28 artiklar efter 1995, n=4011

Incidens 0-90,4%

Incidens %

Metod Enkät 1-61,8
Klinisk undersökning 0-45,7

Ultraljud 19-90,4
MRI 64,1

Verbelen H, Gebruers N, Beyers T, De Monie A-C, Tjalma W. Breast edema in breast cancer patients 
following breast-conserving surgery and radiotherapy: a systematic review. Breast Cancer Res Treat 
2014 Oct;147(3):463-71. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I fjor disputerade en belgisk fysioterapeut på bröstödemI hennes avhandling finns en systematisk genomgång av…..Mätmetoderna var både subjektiva och objektiva Incidensen enorm variationÄven ett så pass objektivt mätinstrument som ultraljud gav en stor variation, vilket bl.a kan ha att göra med hur man definierar bröstödem.



Mäter i varje kvadrant
på båda sidorna

FRISKA (n=15)
medel±SD (range)

Hö bröst 29,6±4,4     (20,9-39,3)
Vä bröst 30,0±4,3 (19,8-39,4)

TDC-skala 1-80

Definition av bröstödem + 3 SD, 
dvs en skillnad på ≥ 40% jmf friska
dvs kvoten mellan brösten ≥ 1,4

med    lat
1 4

2 3
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Presentationsanteckningar
När vi började med mätning med TDC behövde vi alltså definiera bröstödem. Mäta 15 friska kvinnor I varje kvadrant 10 mm från vårtgården*Fann vi att medelvärdet för hö och vä bröst låg väldigt lika*MEN stor skillnad mellan olika kvinnor 20 upp till nästan 40*Använde vi oss av 3SD för att definiera bröstödem Man skulle ha en skillnad på 40% jmf med friska sidanAlltså kvoten mellan brösten skulle vara minst 1,4 för att svullnaden skulle definieras som bröstödem



PATIENTDATA, N=120

Mean±SD
Ålder, år 61,3±8,4
BMI 27,4±4,4 
Op-sida, vä/hö 57/63
SN/Axill 96/24
Cytostatika 18
Gy 42,5 97

50 22
66 1

2,5 Gy/dag
2,0 Gy/dag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Därefter 120 bröstcancerpatienter- bröstbevarande kirurgi *med antingen SN, som var majoriteten, eller med axill*Alla fick strålbehandling mot kvarvarande bröstvävnad och de med axill fick också mot axillen och sterno-claviculära området*med strålningsdosen 2 Gray/dag medan SN patienterna fick 2,5 Gray/dagNi ska få se att just denna olikhet har en viss betydelse.



STUDIEDESIGN

Före RT i samband med CT

Under RT i slutet av varje RT-vecka

Efter RT 2+4 veckor efter avslutad RT 
3+6 månader efter
1+2 år efter
3 år efter för de med höga värden vid 2 år

Presentatör
Presentationsanteckningar
1.Före…2.Under, i slutet……de som fick 2,5 Gy kom 3 veckor och 2,0 Gy i 5 veckor3.Efter …..



• Uteslöt kvadranter med ärrvävnad

• Ett medelvärde för varje bröst beräknades av måtten
i de kvarvarande kvadranterna.

• Därefter beräknades en kvot mellan brösten

Definition kvot ≥1,4

Analys  

Presentatör
Presentationsanteckningar
1.Vid analys av data uteslöt vi först kvadranten med ärret, men ganska ofta låg ärret på gränsen mellan två kvadranter - ta med alla fyra.2.Ett medelvärde…..3.Beräknade en kvot mellan strålbehandlade och friska bröstet*Definition av lymfödem låg ju på en kvot på mer än 1,4



%      31       48       46       47      30 39      44

n       120     116    116    114       20 100     104

Resultat
TDC kvot före – 1 mån efter avslutad RT

Johansson K, Darkeh M, Lathinen T, Björk-Eriksson T, Axelsson R. Two-year follow-up of temporal 
changes of breast edema after breast cancer treatment with surgery and radiation evaluated by Tissue 
dielectric constant. Eur J Lymphology 2015, 27(73): 15-21.
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Presentationsanteckningar
Resultatet från före RT…..Y-axeln anger TDC-kvoter och x-axeln anger tid. Överst ser ni procenten av patienter som överskred kvoten 1,4*redan före start av RT har ca en tredjedel av patienter bröstödem per definition*Stiger både kvoten och andelen patienter under första veckan och Ligger kvar på en hög nivå under strålbehandlingen + 4 veckor efter.Vid 5 veckor-  gruppen som fick 2,0 Gy - ligger lägre än totala gruppen.
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Kuva MMD ELC Ateena 2010

		

				data otettu spss taulukosta, ks myös spo-tiedosto, jossa data on tallessa taulukoissa																								data akuutti RO-jutun kuvassa 5,data alkupeäisestä origin tiedosta Jounin ark CD

																												tässä laskettu suhteellinen muutos alkuhetken ref alueeseen

				hoidetturinta		mean		se		sd		median						laskenta		kuvaan				korjattu aika-akseli												eps

		sh aslku		0		36.2		1.0		4.6		36.3				preRT		1.30		1.03				0				-0.5		29.42				BL		31.9		enen rt		1.00

		sh puoliv		0.5		36.3		0.9		4.0		36.0				1w		1.40		1.01		ei kuvaan		1				0		32.07				0		32.07		fibroosi 0		1.01

		sh loppu		1		36.2		1.3		6.2		35.5				2w		1.40		1.11		ei kuvaan		4				1		32.54				1		32.54		fibroosi 1		1.02

		1.seur		2		34.9		1.1		5.1		35.4				3w		1.41		1.12				7				2		36.83				2		36.83		fibroosi 2		1.15

		2seur		4		38.9		1.1		4.7		38.7				5w		1.34		1.05				12				3		39.86				3		39.86		fibroosi 3		1.25

		3seur		7		38.6		0.8		3.6		38.4								1.09				24		????		-0.6		31.9

		4seur		12		36.4		0.9		4.1		36.8				2w post RT		1.39

		5seur		24		36.4										4w post RT		1.40				laskettu erikseen 24 kk

																						missä ne on laskettu? kun kerrandata

				refpuoli																		on nyt mittakoneessa. ? JN 3.11.05

		sh aslku		0		35.2		0.9		4.4		35.6

		sh puoliv		0.5		34.3		0.6		3.0		33.4

		sh loppu		1		33.1		0.7		3.5		33.4

		1.seur		2		34.5		0.8		3.7		34.9

		2seur		4		34.9		1.0		4.4		35.9

		3seur		7		34.6		0.8		3.6		33.5

		4seur		12		34.8		0.8		3.5		34.0

		5seur		24		33.2



data origin kuvasta tehty 25.2.00



Kuva MMD ELC Ateena 2010

		



hoidetturinta

refpuoli



Kuva MMD summer school 1.2010

		



Time after Radiotherapy (months)

Relative Tissue Water



alkuperäiset kuvat

		



Score of subcutaneous fibrosis

Relative Tissue Water



Taul2

		



Time from start of RT (months)

Relative Tissue Water



Taul3

		

				data otettu spss taulukosta, ks myös spo-tiedosto, jossa data on tallessa taulukoissa																								data akuutti RO-jutun kuvassa 5,data alkupeäisestä origin tiedosta Jounin ark CD

																												tässä laskettu suhteellinen muutos alkuhetken ref alueeseen

				hoidetturinta		mean		se		sd		median						laskenta		kuvaan				korjattu aika-akseli												eps

		sh aslku		0		36.2		1.0		4.6		36.3				0		1.03		1.03				0				-0.5		29.42				BL		31.9		enen rt		1.00

		sh puoliv		0.5		36.3		0.9		4.0		36.0				1		1.06		1.01		ei kuvaan		1				0		32.07				0		32.07		fibroosi 0		1.01

		sh loppu		1		36.2		1.3		6.2		35.5				2		1.10		1.11		ei kuvaan		4				1		32.54				1		32.54		fibroosi 1		1.02

		1.seur		2		34.9		1.1		5.1		35.4				3		1.01		1.12				7				2		36.83				2		36.83		fibroosi 2		1.15

		2seur		4		38.9		1.1		4.7		38.7				5		1.11		1.05				12				3		39.86				3		39.86		fibroosi 3		1.25

		3seur		7		38.6		0.8		3.6		38.4				7		1.12		1.09				24		????		-0.6		31.9

		4seur		12		36.4		0.9		4.1		36.8				12		1.05

		5seur		24		36.4										24		1.10				laskettu erikseen 24 kk

																						missä ne on laskettu? kun kerrandata

				refpuoli																		on nyt mittakoneessa. ? JN 3.11.05

		sh aslku		0		35.2		0.9		4.4		35.6

		sh puoliv		0.5		34.3		0.6		3.0		33.4

		sh loppu		1		33.1		0.7		3.5		33.4

		1.seur		2		34.5		0.8		3.7		34.9

		2seur		4		34.9		1.0		4.4		35.9

		3seur		7		34.6		0.8		3.6		33.5

		4seur		12		34.8		0.8		3.5		34.0

		5seur		24		33.2



REF

Acute delayed reaction

RT

data origin kuvasta tehty 25.2.00
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hoidetturinta

refpuoli



		



Time after Radiotherapy (months)

Relative Tissue Water



		



Score of subcutaneous fibrosis

Relative Tissue Water



		



Time (months)

Relative Tissue Water



		

				data otettu spss taulukosta, ks myös spo-tiedosto, jossa data on tallessa taulukoissa																								data akuutti RO-jutun kuvassa 5,data alkupeäisestä origin tiedosta Jounin ark CD

																												tässä laskettu suhteellinen muutos alkuhetken ref alueeseen

				hoidetturinta		mean		se		sd		median						laskenta		kuvaan				korjattu aika-akseli												eps

		sh aslku		0		36.2		1.0		4.6		36.3				0		1.03		1.03				0				-0.5		29.42				BL		31.9		enen rt		1.00

		sh puoliv		0.5		36.3		0.9		4.0		36.0				2		1.06		1.01		ei kuvaan		1				0		32.07				0		32.07		fibroosi 0		1.01

		sh loppu		1		36.2		1.3		6.2		35.5				4		1.10		1.11		ei kuvaan		4				1		32.54				1		32.54		fibroosi 1		1.02

		1.seur		2		34.9		1.1		5.1		35.4				7		1.01		1.12				7				2		36.83				2		36.83		fibroosi 2		1.15

		2seur		4		38.9		1.1		4.7		38.7				12		1.11		1.05				12				3		39.86				3		39.86		fibroosi 3		1.25

		3seur		7		38.6		0.8		3.6		38.4				24		1.12		1.09				24		????		-0.6		31.9

		4seur		12		36.4		0.9		4.1		36.8						1.05

																						laskettu erikseen 24 kk

																						missä ne on laskettu? kun kerrandata

				refpuoli																		on nyt mittakoneessa. ? JN 3.11.05

		sh aslku		0		35.2		0.9		4.4		35.6

		sh puoliv		0.5		34.3		0.6		3.0		33.4

		sh loppu		1		33.1		0.7		3.5		33.4

		1.seur		2		34.5		0.8		3.7		34.9

		2seur		4		34.9		1.0		4.4		35.9

		3seur		7		34.6		0.8		3.6		33.5

		4seur		12		34.8		0.8		3.5		34.0



RT

Acute delayed reaction



		



hoidetturinta

refpuoli



		



Time after Radiotherapy (months)

Relative Tissue Water



		



Score of subcutaneous fibrosis

Relative Tissue Water



		





		







%       31          44        66        66                     40         28

n        120      104        95        96                     89        72

Resultat
TDC kvot före – 2 år efter avslutad RT

Johansson K, Darkeh M, Lathinen T, Björk-Eriksson T, Axelsson R. Two-year follow-up of temporal 
changes of breast edema after breast cancer treatment with surgery and radiation evaluated by Tissue 
dielectric constant. Eur J Lymphology 2015, 27(73): 15-21.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Långtidsuppföljningen upp till 2 år efter….*Tydligt - medelkvoten vid 3 mån där 2/3 av patienter har bröstödem Och lika många vid 6 mån även om medelkvoten sjunkit något. *Sedan sjunker värdena och vid 2 år är medelkvoten lägre än den var….. och mindre än 1/3 av patienterna har bröstödem.
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Kuva MMD ELC Ateena 2010

		

				data otettu spss taulukosta, ks myös spo-tiedosto, jossa data on tallessa taulukoissa																								data akuutti RO-jutun kuvassa 5,data alkupeäisestä origin tiedosta Jounin ark CD

																												tässä laskettu suhteellinen muutos alkuhetken ref alueeseen

				hoidetturinta		mean		se		sd		median						laskenta		kuvaan				korjattu aika-akseli												eps

		sh aslku		0		36.2		1.0		4.6		36.3				preRT		1.30		1.03				0				-0.5		29.42				BL		31.9		enen rt		1.00

		sh puoliv		0.5		36.3		0.9		4.0		36.0				4w post		1.40		1.01		ei kuvaan		1				0		32.07				0		32.07		fibroosi 0		1.01

		sh loppu		1		36.2		1.3		6.2		35.5				3mo		1.57		1.11		ei kuvaan		4				1		32.54				1		32.54		fibroosi 1		1.02

		1.seur		2		34.9		1.1		5.1		35.4				6mo		1.51		1.12				7				2		36.83				2		36.83		fibroosi 2		1.15

		2seur		4		38.9		1.1		4.7		38.7								1.05				12				3		39.86				3		39.86		fibroosi 3		1.25

		3seur		7		38.6		0.8		3.6		38.4				1year		1.37		1.09				24		????		-0.6		31.9

		4seur		12		36.4		0.9		4.1		36.8				2years		1.24

		5seur		24		36.4														0		laskettu erikseen 24 kk

																						missä ne on laskettu? kun kerrandata

				refpuoli																		on nyt mittakoneessa. ? JN 3.11.05

		sh aslku		0		35.2		0.9		4.4		35.6

		sh puoliv		0.5		34.3		0.6		3.0		33.4

		sh loppu		1		33.1		0.7		3.5		33.4

		1.seur		2		34.5		0.8		3.7		34.9

		2seur		4		34.9		1.0		4.4		35.9

		3seur		7		34.6		0.8		3.6		33.5

		4seur		12		34.8		0.8		3.5		34.0

		5seur		24		33.2



data origin kuvasta tehty 25.2.00
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Time after Radiotherapy (months)

Relative Tissue Water



alkuperäiset kuvat

		



Score of subcutaneous fibrosis

Relative Tissue Water



Taul2

		



Time from start of RT (months)

Relative Tissue Water



Taul3

		

				data otettu spss taulukosta, ks myös spo-tiedosto, jossa data on tallessa taulukoissa																								data akuutti RO-jutun kuvassa 5,data alkupeäisestä origin tiedosta Jounin ark CD

																												tässä laskettu suhteellinen muutos alkuhetken ref alueeseen

				hoidetturinta		mean		se		sd		median						laskenta		kuvaan				korjattu aika-akseli												eps

		sh aslku		0		36.2		1.0		4.6		36.3				0		1.03		1.03				0				-0.5		29.42				BL		31.9		enen rt		1.00

		sh puoliv		0.5		36.3		0.9		4.0		36.0				1		1.06		1.01		ei kuvaan		1				0		32.07				0		32.07		fibroosi 0		1.01

		sh loppu		1		36.2		1.3		6.2		35.5				2		1.10		1.11		ei kuvaan		4				1		32.54				1		32.54		fibroosi 1		1.02

		1.seur		2		34.9		1.1		5.1		35.4				3		1.01		1.12				7				2		36.83				2		36.83		fibroosi 2		1.15

		2seur		4		38.9		1.1		4.7		38.7				5		1.11		1.05				12				3		39.86				3		39.86		fibroosi 3		1.25

		3seur		7		38.6		0.8		3.6		38.4				7		1.12		1.09				24		????		-0.6		31.9

		4seur		12		36.4		0.9		4.1		36.8				12		1.05

		5seur		24		36.4										24		1.10				laskettu erikseen 24 kk

																						missä ne on laskettu? kun kerrandata

				refpuoli																		on nyt mittakoneessa. ? JN 3.11.05

		sh aslku		0		35.2		0.9		4.4		35.6

		sh puoliv		0.5		34.3		0.6		3.0		33.4

		sh loppu		1		33.1		0.7		3.5		33.4

		1.seur		2		34.5		0.8		3.7		34.9

		2seur		4		34.9		1.0		4.4		35.9

		3seur		7		34.6		0.8		3.6		33.5

		4seur		12		34.8		0.8		3.5		34.0

		5seur		24		33.2



REF

Acute delayed reaction

RT

data origin kuvasta tehty 25.2.00



Taul3

		



hoidetturinta

refpuoli



		



Time after Radiotherapy (months)

Relative Tissue Water



		



Score of subcutaneous fibrosis

Relative Tissue Water



		



Time (months)

Relative Tissue Water



		

				data otettu spss taulukosta, ks myös spo-tiedosto, jossa data on tallessa taulukoissa																								data akuutti RO-jutun kuvassa 5,data alkupeäisestä origin tiedosta Jounin ark CD

																												tässä laskettu suhteellinen muutos alkuhetken ref alueeseen

				hoidetturinta		mean		se		sd		median						laskenta		kuvaan				korjattu aika-akseli												eps

		sh aslku		0		36.2		1.0		4.6		36.3				0		1.03		1.03				0				-0.5		29.42				BL		31.9		enen rt		1.00

		sh puoliv		0.5		36.3		0.9		4.0		36.0				2		1.06		1.01		ei kuvaan		1				0		32.07				0		32.07		fibroosi 0		1.01

		sh loppu		1		36.2		1.3		6.2		35.5				4		1.10		1.11		ei kuvaan		4				1		32.54				1		32.54		fibroosi 1		1.02

		1.seur		2		34.9		1.1		5.1		35.4				7		1.01		1.12				7				2		36.83				2		36.83		fibroosi 2		1.15

		2seur		4		38.9		1.1		4.7		38.7				12		1.11		1.05				12				3		39.86				3		39.86		fibroosi 3		1.25

		3seur		7		38.6		0.8		3.6		38.4				24		1.12		1.09				24		????		-0.6		31.9

		4seur		12		36.4		0.9		4.1		36.8						1.05

																						laskettu erikseen 24 kk

																						missä ne on laskettu? kun kerrandata

				refpuoli																		on nyt mittakoneessa. ? JN 3.11.05

		sh aslku		0		35.2		0.9		4.4		35.6

		sh puoliv		0.5		34.3		0.6		3.0		33.4

		sh loppu		1		33.1		0.7		3.5		33.4

		1.seur		2		34.5		0.8		3.7		34.9

		2seur		4		34.9		1.0		4.4		35.9

		3seur		7		34.6		0.8		3.6		33.5

		4seur		12		34.8		0.8		3.5		34.0
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refpuoli



		



Time after Radiotherapy (months)

Relative Tissue Water



		



Score of subcutaneous fibrosis

Relative Tissue Water



		





		







Johansson K, Lathinen T, Björk-Eriksson T. Breast edema following breast conserving surgery and radiotherapy 
– A prospective 3-year study. 42th Congress of the European Society of Lympholog, May 2016.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kvoterna i förhållande till stråldosernaDe som fått 2 gray/dag under 5 veckor, alltså den röda linjen, har lägre medelkvot än de som fick 2,5 Gy/dag i 3 veckor, alltså mer intensivt.Men skillnaden är inte signifikant och vid 2 år är det ingen skillnad alls.



p=0,08
p=0,07

Johansson K, Lathinen T, Björk-Eriksson T. Breast edema following breast conserving surgery and radiotherapy 
– A prospective 3-year study. 42th Congress of the European Society of Lympholog, May 2016.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är det däremot vid 2 år när det gäller kvoterna i förhållande till lymfkörtelkirurgi.De som genomgått axillär kirurgi har lite högre medelkvot än de som gjort SNVilket är rimligt eftersom den axill orsakar större skada på …..än…Skillnaden här är inte signifikant även om det finns tendenser i den besvärligaste perioden runt 3 och 6 månader efter strålbehandling.



3 ÅR

• 20 patienter hade bröstödem 2 år efter avslutad strålbehandling.
• 16 var tillgängliga för mätning

• 9 hade fortfarande bröstödem (max TDC-kvot 2,1)
2 axillär kirurgi 
7 sentinel node
0 axillär strålbehandling

Presentatör
Presentationsanteckningar
3 årsuppföljningen - få patienter - de som hade bröstödem vid 2 år1.Det var alltså 20 patienter…..….ingen uppenbar förklaring till varför just de här patienterna låg högt.



Symptom
Visuell analog skala

VAS

Spänning
Tyngd
Smärta

Presentatör
Presentationsanteckningar
Patienterna skattade också känsla av spänning och tyngd i bröstet, och smärta.Alla tre symptomen ligger högt både i de närmaste veckorna efter RT men också i den period runt 6 månader när TDC-kvoten låg som högst.För att sedan minska kraftigt vid 2-årsmätningen vilket också händer med TDC-kvotenSmärta ligger lite högre men enligt patienterna är det hugg och stickningarSom inte är typiska för ödem utan troligtvis snarare härrör från nerver i ärrområdet.



INTERVENTION 9 MÅNADER, N=58

Inklusion TDC-kvot ≥ 1.4 
3 mån efter avslutad strålbehandling

Intervention Bära sport-bh varje dag, n=29
Kontroller Ingen behandling, n=29

Presentatör
Presentationsanteckningar
Interventionsstudie med daglig användning av sport-bh under 9 mån. Sport-bh-n var av kompressionstyp - modell som trycker bröstet mot thorax. 



RESULTAT, MEAN±SD

KONTROLLER INTERVENTION

N=29 N=29

TDC VÄRDEN

PRE INTERVENTION 47.7±5.6 48.1±7.9 N.S.

POST INTERVENTION 40.8±8.3 40.0±7.6 N.S

TDC KVOT

PRE INTERVENTION 1.70±0.18 1.74±0.22 N.S. 
POST INTERVENTION 1.48±0.25 1.50±0.30 N.S. 

p≤0.001 Friska sidan var stabil

Johansson K, Jönsson C, Björk-Eriksson T. Treatment of breast edema after breast conserving surgery and radiotherapy – a randomized controlled study. 
Lymphat Res Biol. 2019 Jun 24. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resultaten av studien*Båda grupperna minskade signifikant och ungefär lika mycket oberoende om man ser på de absoluta värdena eller på TDC-kvoten. Det var alltså ingen skillnad mellan grupperna* Friska sidan var stabil hela tiden.



KOMPRESSIONSTRYCK
Sport-bh 9–11mmHg 
Vanlig bh 2–3mmHg

Presentatör
Presentationsanteckningar
En intressant sak upptäckte vi när vi mätte trycket som bh-n applicerade mot bröstet.Sport-bh-n gav ett något högre tryck än en vanlig bh men nådde inte ens upp till trycket i en vanlig stödstrumpa och ännu mindre till kompressionsklass 1 på runt 20 mmHg.I praktiken betyder detta ju inte att sport-bh är värdelöst, eftersom många patienter upplever att bh-n ger bättre stabilitet åt bröstet när det känns tungt, men man har alltså ingen effekt på själva bröstödemet.



SAMMANFATTNING

• ÖDEM REDAN FÖRE RT

• ÖKAR UNDER FÖRST RT VECKAN

• MEST ÖDEM 3-6 MÅN EFTER RT

• MINSKAR 1-2 ÅR EFTER RT

• LÅG KOMPRESSION HAR INGEN EFFEKT



TAKE HOME

TILL PATIENTERNA 

SYMPTOMEN KOMMER ATT VARA TYDLIGAST EFTER STRÅLBEHANDLINGEN OCH 
VARAR CA ETT HALVÅR MEN KLINGAR SEDAN LÅNGSAMT AV UTAN NÅGON 
ÖDEMBEHANDLING

Presentatör
Presentationsanteckningar
Information till patienterna
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I dag

• Kan saknas ett ”friskt” ben att 
jämföra med

• Skillnaden i volym och TDC 
mellan benen bör tolkas med 
försiktighet om risk för bilateralt 
benlymfödem finns

Efter denna föreläsning…

• Utvärdera varje ben för sig

• Tröskelvärden för diagnos   

• För vissa mätmetoder finns 
tröskelvärde för diagnos (BIS)

(Cheville et al 2003 CTC v.3.0; ISL Consensus 
document 2020)

(Stanton et al 2000; Sawan et al 2009; Brorson et al 
2015; Steele et al 2018)

Varför är benlymfödem kluriga?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Varför är det klurigt att bedöma benlymfödem? Beror på flera olika saker,  dels så kan det saknas ett frisk ben att jämföra med – gäller både för  benlymfödem sekundärt till cancerbehandling och även primära benlymfödem. Så skillnaden i volym och ytlig vätska mellan benen bör tolkas med försiktighet, står om detta också i vetenskapliga artiklar/ dokument. Efter denna föreläsning så hoppas vi att ni också ska se fördelen med att utvärdera varje ben för sig. Jag kommer presentera tröskelvärde för diagnos som man kan använda sig av. Ska nämna att för vissa mätmetoder finns redan tröskelvärde för tidig diagnos vid benlymfödem det gäller bioimpedans, (BIS). Detta är dock en ovanlig mätmetod i Sv. mer vanlig i Australien och USA. En annan sak som gör att det är klurigr att bedöma benlymfödem är att det finns flera differentialdiagnoser som ger upphov till svullnad i benen eller ökad volym. Därmed viktigt med utförlig anamnes.  



Reliabilitetsundersökning av benvolym och 
ytlig vätska (TDC) (metodstudie)

Friska personer n= 33 kvinnor; n=28 män

Två mättillfällen med ca 2 veckor emellan

Statistisk: Gränsvärden för hur volym och ytlig vätska varierar över tid 

Test-Retest Reliability of Volume and Local Tissue Water Measurements in Lower Limbs of Healthy
Women and Men (Jönsson et al 2019)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har undersökt hur benvolym och ytlig vätska varierar över tid genom att mäta benen hos friska personer vid två tillfällen, med ca 2 veckors mellanrum. Försökspersonerna ombads att göra lika inför varje mättillfälle för att benen skulle vara så lika som möjligt. Mätvärdena från den här test-retest reliabilitetsundersökningen analyserades med flera olika statistiska metoder och resultatet visar gränsvärden för hur volym och ytlig vätska i benen varierar över tid. (Vi gjorde en s.k intra-rater test-retest reliabilitetsundersökning). 



Volymberäkning genom omfångsmått var 4:e cm
Friska personer

(Brorson excel-fil) SFL, VP

Foto: CJ

Presentatör
Presentationsanteckningar
Volymen mättes genom omfångsmått var 4:e cm. Som ni ser markerades mätpunkterna med penna för att mätningen skulle bli så exakt som möjlig. Vi använde Brorsons excellark för att räkna fram totalvolym i respektive ben. Mätningarna skedde på morgonen/ fm för att undvika ev. naturlig svullnad som kan uppstå under dagen.



Mätning av ytlig vätska (TDC) på 14 punkter
Friska personer 

Foto: CJ

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ytlig vätska mättes på 14 olika punkter både på fram och baksidan av benen. Här valde vi punkter utifrån var patienter kan ha lymfödem.



Underben distalt, lateralt 
och medialt.

(Foto: CJ)

Knä lateralt, ventralt och 
medialt.

Lår proximalt, lateralt, ventralt
och medialt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi var noga med att identifiera mätpunkterna på samma sätt vid båda mättillfällena. Med hjälp av en stor mätbräda, en kort linjal, ett smalt måttband och markeringspenna så markerad vi punkter distalt i underbenen, mitt på underbenen, distalt på låren och proximalt på låren. Vi valde även punkter på baksidan av benen.



Underben lateralt och medialt mäts 15, 20 eller 25 cm från häl

Foto: CJ

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här mäts punkten ”underben lateralt”. Mätpunkten valdes utifrån att hamna där underbenet är som kraftigast. Längden var 15, 20 eller 25 cm från hälen beroende på vad som passade den enskilde deltagaren. Vid kraftig behåring så rakades håret bort, lokalt vid respektive mätpunkt.



Resultat: reliabilitetsundersökningen
Friska personer

• Gränsvärde för variationen av volym ±3.6% 

• Tolkning: Ökar volymen >3,6% hos en ”risk patient” => misstänkt lymfödem

• Stabil kroppsvikt

• Brorsons excel fil (www.lymfologi.se)

• Volymen beräknad genom omfångsmått var 4:e cm

(Jönsson et al 2019)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resultatet visade att benvolymen baserad på omfångsmått var 4:e cm, med Brorsons excelark kan mätas tillförlitligt (reliabelt) hos frisk personer. Gränsvärdet för hur volymen varierar över tid i ett ben är alltså 3,6%. Det innebär att en variation på mer än 3,6% hos en person med risk för lymfödem bör betraktas som en faktisk klinisk förändring. Förutsatt att kroppsvikten är oförändrad.



Pre-op Post-op
2 mån

Variation 
(±3.6%)

Höger ben 5535 ml 5920 ml +7%

Vänster ben 5448 ml 5611 ml +3%

Differens 87 ml (2%) 309 ml (6%)

Formel: (Ny volym/ gammal volym) – 1 x 100= förändring i %
Alternativt: Differens/ gammal volym x 100= förändring i %

Exempel på tolkning av variation av benvolym hos 
”riskpatienten” 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett exempel: Vi har mätt volymen pre-op i höger och vänster ben, räknat fram differensen mellan benen (naturligt att differensen mellan benen är<5%). Som ni ser är differensen här 87 ml (2%) vilket är normalt. Postoperativt så har volymen både höger och vänster ben ökat.  Kroppsvikten är stabil. Ökningen i höger ben är 7%, vilket tydligt överstiger 3,6% som är gränsvärdet för naturlig variation hos friska. Det har alltså skett en klinisk relevant ökning av volymen i höger ben. Volymen i vänster ben har ökat 3%, denna ökning är inom naturalförloppet, dvs ingen faktisk ökning har skett. Om man tittar på differensen mellan benen som det ibland kan vara bra att också beakta så ser vi att den har ökat från 2% till 6%.  Förändringen hos denna patient innebär att det skett en ökning av volymen i höger ben som bör tolkas som lymfödem, förutsatt att inget annat i anamnesen kan förklara ökningen som överstigit gränsvärden för volym. Palpation av vävnadkonsistens bör också göras, och det är mycket troligt att det nu finns en nytillkommen lätt konsistensökning i höger ben jmf med vä. Pitting?



Reliabilitetsundersökning av volym och TDC 
Benlymfödem

• Milt till måttligt stabilt benlymfödem, unilateralt eller bilateralt (n=42)

• Mätt vid två tillfällen, ca 2 veckor emellan

• Kompressionsstrumpor som vanligt 

• Resultatet visar att volymen varierar <4,6% över tid

(Jönsson et al inskickad 2021)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har gjort samma reliabilitets undersökning på patienter med stabilt benlymfödem, unilateralt eller bilateralt. Båda benen mättes vid två tillfällen med ca 2 veckor emellan. Kompressionsstrumpor användes som vanligt för att hålla lymfödemet så stabilt som möjligt. Volymen mättes genom omfångsmått var 4:e cm och ytlig vätska med TDC på 14 punkter. Ppatienterna ombads att göra likadant inför andra mättillfället för att mätvärdena skulle bli så stabila som möjligt. Flera statistiska analyser användes och resultatet visar att det går att mäta benlymfödem tillförlitligt. Gränsvärdet för hur volymen varierar är 4.6% vilket innebär att en variation på mer än 4,6% bör betraktas som en faktisk, klinisk förändring. Är variationen mindre är den inom normalförloppet. 



Exempel: Följa mätvärden över tid

Pre-op 2 mån 4 mån 6 mån 6 mån jmf pre

Op 7249 ml 7287 ml (+1%) 7364 ml (+1%) 7653 ml (+4%) +6% 

Frisk 7347 ml 7160 ml (-3%) 7133 ml (-0,3%) 7268ml (+2%) -1%
Differens
op/ frisk -1% 127 ml (2%) 231 ml (3%) 385 ml (5,3%) 

Formel: (Ny volym/gammal volym) – 1 x 100 = förändring i %

Alt: (Differens/gammal volym) x 100 = förändring i %
Palpation?
TDC?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här kan vi se hur volymen för varje ben förändras över tid, från preop värden till 6 mån post-op. Värdet vid 2 mån post op jämförs med pre-op, värdet 4 mån postop jämförs med 2 mån postop, värdet vid 6 mån post-op jämförs med 4 mån. Man kan se att variationen av volym är inom naturalförlopp fram till 6 mån kontrollen. I op sidans ben har volymen ökat med 6% (vilket överstiger gränsvärdet på 3,6%) medan för frisk sida så är förändringen från pre-op värden endast -1%, dvs. inom vad som är natural förlopp. Kikar man på differensen mellan benen så är den liten i början medan vid 6 mån kontrollen är skillnaden 5,3%, vilket tyder på lymfödem i op sidan ben. Det bör nu också bör finnas en palpabel konsistensökning i op sidan ben, kanske enbart i låret. Man blir ju också nyfiken på om patienten har förhöjda värden av ytlig vätska (TDC) i benet? 



Friska 
personer

Lymfödem

ml 3.6% 4.6%

Formel: (Ny volym/ gammal volym) – 1 x 100= förändring i %
Alternativt: Differens/ gammal volym x 100= förändring i %

Gränsvärde 
för hur 
volym
varierar 
över tid

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sammanfattningsvis varierar alltså benvolymen över tid med upp till 3.6% hos frisk personer, män och kvinnor= normalt. Hos patienter med benlymfödem är den naturliga variationen upp till 4.6%. Varierar volymen mer så är det en klinisk relevant ökning. Detta gäller alltså vid volymberäkning genom omfångsmått var 4:e cm.För att räkna ut variationen så dividerar man ny volym med gammal volym och subtraherar med 1, sedan multiplicerar med 100. Ett mer vanligt sätt är att först räkna fram den faktiska förändringen och sedan dividera med ”gamla” volymen och multiplicera med 100. Då får man förändringen i %  



Post-op
2 mån

Uppföljning
6 mån

Variation 
(±4.6%)

HÖ 5920 ml 5600 ml -6%

VÄ 5780 ml 5520 ml -5%

Differens 140 ml (2%) 80 ml (1%)

Formel: (Ny volym/ gammal volym) – 1 x 100= förändring i %
Alternativt: Differens/ gammal volym x 100= förändring i %

Exempel på tolkning av variation av volym över tid 
vid benlymfödem

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den här personen har fått diagnosen benlymfödem i höger ben, 2 mån postoperativt. Det ser ni inte eftersom pre-op värden inte finns. Kompressionsstrumpa har använts dagligen i 4 månader. Vid uppföljningen 6 mån post-op så ser ni att volymen i höger ben minskat till 5600 ml (5,6 l), det innebär en minskning med 6%, en klinisk relevant effekt har skett eftersom förändringen överstiger 4,6%. För vänster ben så har volymen minskat 5%, vilket också innebär en klinisk relevant effekt, faktisk förändring. Varför har det skett en minskning i vänster ben? Ser man på differensen mellan benen så är den liten endast 2% vid 2 mån kontrollen och endast 1% vid 6 mån uppföljningen. Genom differensen får man ingen misstanke om lymfödem. Vad har då hänt? Hur ska vi tolka förändringen i vänster ben? Troligtvis viktnedgång. Patienten fick råd och lyckades gå ner några kilo i vikt. Man kan ju fråga sig om det finns behov av kompressionsstrumpa alltid framöver eller om volymmåtten kan återgå till normala siffror efterhand och om man då kan avveckla kompressionsstrumpan. Jag hade låtit patienten fortsätta med behandlingen > 6 mån. Om efterhand volymmåtten är bra, ingen konsistensökning palperas så hade jag testat att avveckla och följt volymen under tiden för att se hur den varierar och  om volymökning sker som överstiger gränsvärdet så på med kompressionsstrumpan igen.



Reliabilitetsundersökning benvolym och TDC
Friska personer

• Mätt på 14 punkter, 2 mättillfällen

• Gränsvärde för hur ytlig vätska varierar över tid hos 

KVINNOR är 15% (proximalt lår) upp till 30% (underben) 

• Gränsvärde för hur ytlig vätska varierar över tid hos MÄN är 

15% (proximalt lår) upp till >30% (knä lateralt) 

(Jönsson et al 2019)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu över till vårt resultat av hur ytlig vätska (TDC) varierar i benen hos friska personer. Som jag nämnde tidigare så valde vi att mäta TDC på 14 olika punkter i benen, både på framsidan och baksidan. Här ser ni enbart punkterna på framsidan eftersom det är lättast att mäta där och det verkar räcka att mäta dessa punkter. Vill man veta mer så hänvisar jag till artikeln från 2019. Ni kommer säkert ihåg att mätningar skedde vid två tillfällen, med 2 veckors mellan rum. Deltagarna uppmanades att göra likadant inför varje mättillfälle eftersom vi strävade efter stabila förhållanden. Resultatet visade att gränsvärde för hur ytlig vätska varierar över tid är som lägst 15% hos kvinnor (proximalt lår) och som högst 30% (underben distalt). Dessa värden ligger inom rimliga gränser. För männen var gränsvärdet från 15% (proximalt lår) och som högst 33% (knä lateralt). Ett gränsvärde på 33% är för stor och slutsatsen blir att den mätpunkten inte bör användas på friska män då det blir svårt att tolka variationen av mätvärdet där.   



Underben distalt, lateralt 
och medialt.

(Foto: CJ)

Knä lateralt, ventralt och 
medialt.

Lår proximalt, lateralt, ventralt
och medialt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi identifierade mätpunkterna alltid på samma sätt.



Exempel på tolkning av gränsvärde för bedömning av 
tidig diagnos 

Gränsvärde hos friska 
kvinnor

Post-op
2 mån jmf

pre-op

Lår prox lat                (20%) +71%

Knä vent (20%) +9%

Knä lat                       (20%) +15%

Underben lat           (20%) +17%

Underben dist lat   ( 30%) 0%

Post-op
2 mån jmf 

pre-op

Gränsvärde hos friska 
kvinnor

+ 21% (15%)                Lår prox med

+50% (15%)                Lår prox vent

+108% (20%)                       Knä med

+19% (20%)            Underben med

+3% (25%)    Underben dist med

(Jönsson et al 2019)
Formel för förändring i %:
Nya (post-op)/ gamla (pre-op) -1 x 100= förändring i % 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här har vi mätvärden på en patient som mätts pre-op och sedan 2 mån post-op. Jag redovisar endast den procentuella förändringen som har skett i olika mätpunkter. Ni ser punkten lår prox lår lat, i tabellen till vänster, där har det skett en ökning av TDC värdet med 71%. Inom parentes är det faktiska gränsvärdet för friska personer, som för punkten prox lår lat är 20%. Det betyder att en faktisk, verklig variation har skett, förändringen överstiger gränsvärdet i just den punkten. Tittar vi på andra punkter som finns i tabellen till vänster så ser ni att i punkten knä vent har mätvärdet ökat med 9%=inom natural förloppet, likaså punkten knä lat, underben lat och underben dist lat. Här är förändringen av mätvärdena inom natural förloppet. I tabellen till höger ser ni däremot att mätvärdet har förändrats mer än gränsvärdet i flera punkter; punkten prox lår med har förändrats 21% vilket är mer än 15%. Mätpunkt prox lår vent har TDC värdet ökat med 50% och gränsvärdet ligger på 15%, så där har skett en faktisk klinisk förändring. Punkten knä medialt, där har TDC värdet ökat 108% , och gränsvärdet ligger här på 20%. Medan i punkt underben medialt har mätvärdet ökat 19% medan gränsvärdet för ökning ligger på 20%. Summerar man detta så har TDC värdena ökat i 4 punkter, mkt troligt att det finns konsistensökning och förändringen ska bedömas som ett lymfödem, så på med en välsittande kompressionsstrumpa. Spännande att följa hur TDC värdena i de olika punkterna förändras över tid. En sådan uppföljning har vi inte kunnat göra på flera patienter utan endast på några få. Har ni möjlighet att följa upp så är det mkt intressant med insamling av mätvärden eftersom mätvärden över tid på benlymfödem är ovanligt.



Mätpunkter Friska kvinnor Friska män

Lår prox, medialt 15% 25%

Lår prox, ventralt 15% 15%

Lår prox, lateralt 20% 20%

Knä medialt 20% 20%

Underben medialt 20% 20%

Formel: (Nytt/ gammalt) – 1 x 100= förändring i %
Alternativt: Differens/ gammal x 100= förändring i %

Gränsvärde 
för hur  
TDC 
varierar 
över tid
hos friska

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gränsvärdet för hur TDC varierar över tid i olika mätpunkter varierar. Här är mätpunkter som verkar vara mer intressanta eftersom TDC värdena i dessa punkter ökade mycket mer än i andra punkter. Vi föreslår alltså att det är dessa punkter som används för att diagnosticera tidigt benlymfödem. Om TDC värdet ökar mer än gränsvärdet som för punkt lår proximalt, medialt är 15% (för kvinnor) så är ökning utanför naturalförloppet och bör betraktas som en verklig klinisk förändring= lymfödem på gång. Tittar vi på motsvarande punkt för män så är gränsvärdet 25%, ett TDC värde som ökat mer än 25% är alltså att betrakta som en faktisk klinisk ökning. Om det endast finns förhöjt TDC värde i en mätpunkt så rekommendera jag att man avvaktar med diagnosen lymfödem, mäta igen vid ett senare tillfälle för att se om kroppen rättat till detta. Medan är det förhöjda värden i två punkter eller fler samt palpabel konsistensökning så bör man betrakta förändringen som att det är ett benlymfödem på gång. Dessa mätvärden har räknats fram på ett statistiskt korrekt sätt MEN endast testats på 5 patienter med pre-op värden och sedan upp till 6 mån post-op så det behövs flera studier där vi följer ”risk-patienter”.  I den kliniska vardagen när bedömningen handlar om tidig diagnos mäter jag alltid volym och TDC , samt palperar konsistensökning och gör bedömning utifrån dessa tre metoder. Om värdena ser normala ut trots att patienten genomgått onkologisk behandling så sätter bokas uppföljning just för att se hur mätvärdena förändras över tid. 



Mätpunkt Kvinnor
TDC

Kvinnor
PWC

Män 
TDC

Män 
PWC

Lår prox med 35 44 38 46

Lår prox vent 35 44 40 50

Lår prox lat 35 44 45 58

Knä med 35 44 38 48

Underben med 39 49 48 60

Tröskelvärde 
för 
diagnos av 
lymfödem 
i ben

Tröskelvärde: mean+3SD (hos friska personer)           (Jönsson et al 2019)
Formel: PWC=(TDC-1)/ 77.5 x 100

Komplettera med palpation, bedömning av T o S samt HRQOL

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att ställa diagnos benlymfödem kan man också titta på så kallade tröskelvärde. Det betyder att när mätvärdet överstiger tröskelvärdet så är det så ovanligt hos friska att det bör betraktas som lymfödem. Här är tröskelvärden för olika mätpunkter uppdelat på kvinnor och män, samt på TDC och PWC. PWC står för percentage water content, ny mätskala för TDC. Om en ”riskpatient” har TDC eller PWC värden som överstiger dessa tröskelvärden så bör man alltså vara observant och följa upp. Man skulle kunna säga att bara förhöjt i en punkt inte är tillräckligt om ingen ökad konsistens finns och volymen är normal. Då rekommenderas att följa upp ytterligare ett tillfälle. Man kan också använda dessa tröskelvärden vid bedömning av patienter med benlymfödem. Om mätvärdet överstiger tröskelvärdet i någon punkt så är där  mer vätska och som efterhand riskera omvandlas till fett. Som behandlare bör man alltså tänka till varför det finns ökad vätska, gamla strumpor? Dålig compliance? Kanske dubbla strumpor behövs? Man får diskutera detta med patienten. Ett behandlingsupplägg skulle kunna vara att minska vätskan till lägre än tröskelvärdet. Man bör också komplettera bedömningen med palpation av konsistensökning, ToS samt livskvalitet för att få en helhetsbedömning av patienten. Men detta känner ni ju till. Är mätvärde under tröskelvärdet så är det bra. 



Diagnostisera enbart med post-op mätvärde

Tröskelvärde:          överstiger mätvärdet=> diagnos lymfödem

Mätpunkt Kvinnor TDC Kvinnor PWC

Lår prox med 35 44

Lår prox vent 35 44

Lår prox lat 35 44

Knä med 35 44

U ben med 39 49

Mätpunkt Post-op TDC  
2 mån 

Lår prox med 42,1

Lår prox vent 38,2

Lår prox lat 52,2

Knä med 44,6

U ben med 27

(Jönsson et al 2019)

Tröskelvärde för diagnos benlymfödem

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag har hittills pratat om att bedöma hur mätvärden varierar över tid, och visat på gränsvärde för när variationen överstiger det som anses normalt. Men att diagnostisera lymfödem på enbart post-op mätvärden av ytlig vätska kan vara det som är tillgängligt i kliniken. Då använder man sig av s.k tröskelvärde. Vi har räknat fram tröskelvärden utifrån resultatet på mätningarna av friska personer. Man gör detta genom att utgå ifrån medelvärdet och lägga på 3SD. Här får man då ett tröskelvärde som innebär att när mätvärdet överstiger tröskelvärdet så ställs diagnosen lymfödem. Man ska dock veta att i sällsynta fall kan patienter ha ett mätvärde som överstiger tröskelvärdet trots att lymfödem inte finns. Därmed är det viktigt att också palpera konsistens i vävnaden och mäta volym och väga in detta i bedömningen. Ni ser här mätvärden vid ett tillfälle (2 mån post-op) och dessa jämförs med de framräknade tröskelvärdena i tabellen till höger. För punkten lår prox med överstiger patientens mätvärde tröskelvärdet, så även för resterande punkter på låret samt vid knä medialt. Endast för punkt underben med är mätvärdet lägre än tröskelvärdet. Patienten har alltså förhöjd vätska som tyder på lymfödem på punkter på låret. Behandlingen ska påbörjas.   



Reliabilitetsundersökning benvolym och TDC
Benlymfödem

• Mätt på 14 punkter (samma punkter som hos frisk)

• Mätt vid 2 tillfällen, ca 2 veckor mellan 

• Stabilt benlymfödem uni- eller bilateralt (n=42)

• Gränsvärde för hur ytlig vätska varierar över tid vid benlymfödem 

är ca 20% (proximalt lår) upp till 25% (knä medialt och lateralt, 

underben distalt) 

(Jönsson et al 2021, submittad)
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Reliabilitetsundersökning, på patienter med benlymfödem, uni- eller bilateralt har gjorts. Mätning skedde vid två tillfällen 2 med 2 veckor emellan. Patienterna bar kompressionsstrumpor som vanligt, om strumporna var mer än 4 månader vi start så erhölls nya strumpor eftersom vi ville mäta hur stabila patienterna kunde vara. Det visade sig att gränsvärdet för hur ytlig vätska varierar blev acceptabel. Gränsvärdet för en naturlig variation blev ca 20% för flera punkter (lår proximalt, ventr, lat och medialt) och upp till 25% för knä medialt och underben distalt. En variation av mätvärden över tid som överstiger gränsvärdena för resp punkt bör alltså betraktas som en faktisk klinisk förändring.   



Exempel på tolkning av gränsvärde för TDC över tid 
vid lymfödem

Gränsvärde
TDC 

2 mån
post-op

Kontroll
6 mån

post-op

Lår prox lat (20%) 52,2* -25%

Knä vent (20%) 35,7* -5%

Knä lat (25%) 31,2 0

U ben lat (20%) 33,8 +12%

U ben dist (25%) 32,0 +36%

Kontroll 
6 mån

post-op

TDC
2 mån

post-op

Gränsvärde

-17% 42,1* Lår prox med (20%) 

-25% 38,2* Lår prox vent (20%) 

-28% 44,6* Knä med (25%) 

+4% 27* U ben med (20%) 

0 29 U ben dist (25%)
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Här kan man se TDC värdet vid 2 mån post-op och hur det har varierat vid kontrollen 6 månader postoperativt. Patienten hade förhöjda mätvärden i höger ben i flera punkter vid kontrollen 2 mån post-op (visas med stjärnan) och behandling med kompressionsstrumpa startade. I kolumnerna längst ut syns gränsvärdet för variation av ytlig vätska hos personer med lymfödem. I kolumnen ”förändring 6 mån” så redovisas den % förändringen som skett vid 6 mån post-op jämfört med 2 mån post-op. Här kan vi alltså se om det har skett en faktisk förändring av ytlig vätska när kompressionsstrumpa har använts i 4 månader. I  några punkter har det skett minskning medan i en punkt en ökning. I resterande punkter är variationen mindre än gränsvärdet, dvs ingen faktisk förändring har skett. Hur ska man då tolka detta? Jo, det ser ju ut att ha gått bra för den här patienten eftersom förhöjda mätvärden har minskat. Fortsatt behandling behövs och ny mätning planeras för att se om flera mätvärden kan minska. Viktigt också att palpera konsistensökning och ha med detta som del av bedömningen. 



Mätpunkter Lymfödem

Lår prox lat, vent, med 20%

Knä medialt 25%

Underben medialt 20%

Formel: (Nytt/ gammalt) – 1x 100= förändring i %
Alternativt: Differens/ gammal x 100= förändring i %

Gränsvärde 
för hur  
TDC 
varierar 
över tid
vid 
benlymfödem
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Här är gränsvärden för hur ytlig vätska varierar över tid i olika mätpunkter för patienter med lymfödem. En variation på mindre än 20% i de proximala punkterna innebär att ingen förändring sker, medan en variation mer än 20% innebär en klinisk relevant förändring. Dessa värden kan alltså användas för att utvärdera effekter av en ny kompressionsstrumpa eller en mer intensiv behandling. Eller helt enkelt se om det finns en förändring av mätvärdena över tid eller om lymfödemet är stabilt. Endast 5 mätpunkter har tagits med här eftersom det var vanligt med högre värden över tröskelvärdet i dessa punkter. 



Exempel på status vid behandlingsstart benlymfödem
Höger ben Vänster ben Bedömning Tröskelvärde TDC

Volym (ml) 8110 8040 Benlymfödem bilat

Vikt (kg)         63,1

Palpation U ben dorsalt 
medialt

U ben dorsalt 
medialt

Låren svårbedömt 

TDC   Lår prox med 43 40 Förhöjd 35

Lår prox ventr 48 41 Förhöjd 35

Lår prox lat 40 36 Förhöjd 35

Knä med 38 32 Förhöjd hö 35

U ben med 56 45 Förhöjd 39

ToS VAS 28 Senaste veckan: ”enstaka dag” 

Behandlingsmål: Minska ytlig vätska, minska volymen, öka HRQOL
Åtgärd: Bättre kompressionsstrumpor, bandagering ev. pulsatorbehandling, fysisk aktivitet/ träning
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För en patient som har haft benlymfödem i några år och nu kommer till oss på ny remiss kan det se ut så här… Volymen i höger resp vänster ben rätt lika. Vikten är 63 kg. Konsistensökning palperas i underben dorsalt och medialt, lite olika på benen. Mätning av ytlig vätska visar förhöjda värden på många av mätpunkterna när man jämför med tröskelvärdena för punkterna. Endast en mätpunkt i vä ben som har lägre mätvärde. Patienten skattar tyngdkänsla i höger ben någon enstaka dag senaste veckan. Bedömning: ökad vätska i flera mätpunkter, nästan samtliga (innebär onödig vätska i vävnaden som riskerar att fettomvandlas); palpabel konsistensökning. Man hade kunnat mäta där det finns en konsistensökning, och om tid finns så kan det vara intressant.Mål: minska den ökade vätskan i benen, minskad volymFörslag behandling: bättre kompressionsstrumpor, annan kvalitet kanske från rundstickade till flatstickade eller högre kompressionsklass, ev. pulsatorbehandling Det är viktigt att komma ihåg att ytlig vätska eller volym kan vara förhöjt på grund av andra diagnoser än lymfödem (till på grund av begynnande hjärtsvikt, PTS) som kan ha uppstått efter att patienten fått diagnosen benlymfödem. Så anamnesen är viktig.  



Summering mätning av benlymfödem

• Gränsvärde för benvolym hos friska (+3,6%) hos ”risk patienter” => lymfödem

• Tidig diagnos postoperativt kan ställas mha tröskelvärde för TDC resp PWC i mätpunkter (prox o med) 

• Tidig diagnos postoperativt kan ställas mha gränsvärde för hur TDC och PWC varierar över tid 

• Utvärdera lymfödembehandling med volym: >4,6% i ett ben = faktisk, klinisk förändring

• Utvärdera lymfödembehandling med TDC: gränsvärdet är >20% - 25%

• Kan använda tröskelvärde för TDC alt. PWC vid behandlingsstart vid benlymfödem



PM  Tissue
dielectric
constant (TDC) 
mätningar vid 
lymfödem 

• Kvoter för diagnos av armlymfödem och 
lymfödem i bröst  

• Identifiering av mätpunkter

• Tröskelvärde för diagnos av benlymfödem

• Gränsvärde för TDC i ben hos friska och vid 
benlymfödem

• Förslag på mätprotokoll

• Referenslista



Tack för mig!

Lycka till med fortsatt mätning!

charlotta.jonsson@skane.se

21-03-26
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Tack för mig. Nu är det frågestund…
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