
Doktor Karen Herbst - föreläsning för professionen 

 

När Dr Karen Herbst, amerikansk endokrinolog och världsledande forskare inom sjukdomar i 

fettvävnaden, besökte Stockholm i november 2015, ingavs ett nytt hopp för alla med dessa 

sjukdomar. Dr Herbst kom till Sverige för att medverka i TeamDercums forskning om 

Dercums sjukdom och passade på att föreläsa både i Stockholm och i Köpenhamn. 

 

- Äntligen ska dessa sjukdomar få mer uppmärksamhet menade Dr Herbst. 

 

Vid sitt besök i Stockholm höll Dr Herbst två föreläsningar i samarbete med Svenska 

Ödemförbundet. Den ena var riktad till patienter och övriga intresserade och den andra till 

professionen. Deltagarna vid den andra föreläsningen bestod av legitimerad vårdpersonal 

varav flera var medicinska lymfterapeuter. Vid föreläsningen sammanfattades det senaste 

inom forskning och behandling av patienter, hos de två vanligast förekommande 

fettvävssjukdomarna nämligen Dercums sjukdom och lipödem. 

 

Lipödem 

Lipödem är den vanligast förekommande fettvävssjukdomen. Enligt Dr Herbsts beräkningar 

kan uppemot 16 miljoner kvinnor, i USA, vara drabbade av lipödem. Det motsvarar cirka 

10% av den kvinnliga populationen (Herbst, 2012). Trots detta är sjukdomen okänd för de 

flesta läkare och patienter både i USA och utomlands, som till exempel, i länder som Sverige. 

 

Lipödem karakteriserades av de amerikanska läkarna Allen och Hines år 1940 och tio år 

senare sammanställdes de första diagnoskriterierna. Dessa kriterier består än idag med få 

ändringar. Dr Herbst beskriver lipödem som en sjukdom med en onormalt kraftig, ofta öm, 

fettvävnad med en typisk symmetrisk distribution av fett, oftast från midjan och ner till 

anklarna. En del har dessutom abnormt mycket fettvävnad på armarna (ca 30 %). Händer och 

fötter är nästan alltid opåverkade. Fettvävnaden påverkas ytterst lite av motion och dieter. 

Sjukdomen förekommer nästan uteslutande hos kvinnor och de 

flesta diagnostiseras i 35-40 års-åldern trots att debuten oftast sker i puberteten. Många 

insjuknar också eller förvärras av hormonförändringar såsom t.ex. graviditeter eller i samband 

med menopausen. Dr Herbst med flera forskare tror att östrogenet har stor betydelse, men på 

vilket sätt är ännu oklart. Ett mycket fåtal män har lipödem. Enligt Dr Herbst har dessa män 

bland annat onormalt höga nivåer av östrogen. Personer med lipödem har också ofta 

försvagade och läckande blodkärl i fettvävnaden. Blåmärken är därför vanliga och överhuden 

ovanför fettvävnaden är också som oftast kall och blek på grund av den dåliga 

blodcirkulationen (Herbst, 2012). 

 

Lipödem yttrar sig på många olika sätt hos olika personer. Det förekommer till exempel 5 

olika typer av lipödem. Dessa bestäms enligt Dr Herbst av fettvävnadens disposition på 

kroppen. Vid typ 1 sitter fettvävnaden främst på stussen och vid typ 2 på stussen och benen 

ner till knäna. Hela nederdelen av kroppen förutom fötterna har en ökad mängd fettvävnad vid 

typ 3. Vid typ 4 är endast armarna (ovanligt) eller även armarna förstorade. Enligt Dr Herbst 

förekommer typ 5 mycket sällan där endast vaderna är påverkade. Lipödem kan också delas 

in i tre stadier. Dessa stadier beskriver främst hur huden förändras om sjukdomen förvärras. I 

stadie 1 är huden normal men den underliggande fettvävnaden är förtjockad och upplevs som 

- ”frozen peas in a bag”. Dr Herbst tror att de flesta av alla med lipödem stannar i detta 

tillstånd för resten av livet. Vissa övergår emellertid till stadie 2 där huden börjar ändra 

karaktär och utseende och där benen alltmer börjar likna stockar. Dr Herbst kallar detta för 

”the mattress phenomena”, det vill säga att huden upplevs som en kompakt madrass. Det är i 



stort sett ovanligt att lipödem utvecklas till stadie 3 där fettvävnaden alltmer ändrar karaktär 

och där de drabbade områdena får en större och alltmer uttalad fettmassa. I detta stadie blir 

större överhäng, vid till exempel knän, överarmar, mage och rygg, mer och mer synligt. 

Rörligheten försvåras också, då fettvävnaden ökar nästintill okontrollerat och återfinns över 

hela kroppen (Herbst, 2012). 

 

För att förklara skillnaden mellan normal fettvävnad och motsvarande patologisk fettvävnad 

hos personer med lipödem presenterade Dr Herbst resultat från en forskning där man studerat 

jämförande histologiska preparat. Dessa vävnadspreparat skiljde sig i flera 

avseenden. Fettcellerna i den sjuka vävnaden hade till stor del tappat kontakten med varandra 

och omgavs av vätska som orsakade ödemet. Fettet karakteriserades som - ”free fluid fat”. I 

den sjuka vävnaden observerades också både atypiskt stora fettceller och celler med en 

storleksmässigt stor variation. Många fettceller bildade dessutom kronliknande strukturer 

tillsammans med omslutande makrofager. Dessa immunceller räknades som tecken på en 

pågående inflammation. Preparaten uppvisade också en hög grad av omogna, pre-fettceller. 

Med hjälp av olika markörer identifierades områden både med en pågående replikering 

jämsides med syrefattiga områden i nekros. Dessa histologiska studier visade att pre-fettceller 

kan stå för den kraftiga ökningen av fettvävnad hos personer med lipödem (Herbst, 2012 och 

Suga et al., 2009). 

 

Doktor Herbst visade också forskningsresultat som stödjer att lipödem kan vara en 

kärlsjukdom med både påverkade blod- och lymfkärl. Redan för 15 år sedan påvisades 

mikroaneurysmer i de ytligaste lymfkärlen, i fettvävnaden hos personer med lipödem, med 

hjälp av florescerande lymfoangiografi. Dessa skadade lymfkärl läckte och bidrog till 

ödembildning kring de sjuka fettcellerna (Amann-Vesti et al., 2001). Nyare undersökningar 

med magnetkamera har visat att det bristfälliga flödet av lymfvätska även påverkar de inre 

och större lymfkärlen. Dessa kärl förstoras på grund av det defekta flödet som orsakats av 

aneurysmerna. Tillsammans med den kraftiga storleksökningen av fettcellerna och den 

försämrade mikrocirklationen bidrar det sjukliga lymfsystemet till att lipödemet bibehålls och 

eventuellt förvärras (Herbst, 2012 och Lohrmann et al., 2009). 

 

Dercums sjukdom 

Dercums sjukdom anses som mycket ovanlig och i Sverige har man beräknat en incidens på 

cirka 0,1% (Brorson och Fagher, 1996). Doktor Herbst överförde detta på USAs befolkning 

och räknade då med att uppemot 300 000 personer kan vara drabbade av sjukdomen. Enligt 

Dr Herbst är det en beaktansvärt hög siffra med personer som lider av en svår sjukdom, som 

varken sjukvården eller allmänheten känner till. 

 

Dercums sjukdom beskrevs, redan i slutet av 1800-talet i USA, av Dr 

Francis X. Dercum. Det utmärkande för sjukdomen var enligt Dr Dercum en extrem värk i en 

onormalt stor fettvävnad med ömmande lipom (fettknutor). Sjukdomsbilden baserades på ett 

mycket fåtal patienter som alla var kvinnor i menopausen och som hade en kraftig övervikt. 

Doktor Dercum menade att personer med sjukdomen hade defekta blod- och lymfkärl 

(Herbst, 2012). 

 

Undersökningar som Dr Herbst har utfört, med ett större och bredare underlag av patienter, 

har både korrigerat och bekräftat Dr Dercums bild av sjukdomen. Den angivna debutåldern 

har reviderats till cirka 35 år, men även barn och äldre personer kan drabbas (Herbst och 

Asare-Bediako, 2007). Kvinnor med Dercums sjukdom får ofta en mycket kraftig ökning av 

fettvävnaden och ofta på mycket kort tid. Detta beror med stor sannolikhet på en inverkan av 



östrogen menar Dr Herbst. Det är främst kvinnor som insjuknar men också män kan drabbas. 

Ungefär 5-30 gånger fler kvinnor än män drabbas. Båda könen bildar lipom men de hos män 

är ofta mer smärtsamma och påtagliga eftersom de inte är inbäddade i omgivande fett. Enligt 

Dr Herbst uppträder lipomen hos personer med Dercums sjukdom i tre olika varianter; en 

diffus variant med små lipom inte större än små riskorn eller ärtor som ligger inbäddade i 

fettvävnaden och en nodulär variant där lipomen är stora som druvor eller större. Den tredje 

varianten är en kombination av den diffusa och nodulära varianten (Herbst, 2012). 

 

- En gång när vi skar upp ett större lipom, sprutade fettet ut som bandspaghetti utan någon 

ände, berättade Dr Herbst. 

 

Lipomen hos dercumspatienter uppträder vanligtvis på bålen, längs med revbenen, ryggen, 

stussen, höfterna, armarna och på benen. Man finner sällan lipom på huvudet eller på händer 

eller fötter (Herbst, 2012). Dr Herbst presenterade nya forskningsresultat där man med hjälp 

av magnetkamera har studerat de nodulära lipomen hos patienter med Dercums sjukdom. Man 

såg då att det ofta förekom unika och avlånga lipom i det allra översta skiktet av fettvävnaden 

(Tins et al., 2013). Dr Herbst visade också att vissa lipom var så kallade angiolipom, det vill 

säga att de var nära sammankopplade med eller försörjdes av egna specifika blodkärl (Herbst, 

Department of Medical Imaging, ej publicerat material). 

 

Doktor Herbst visade också forskningsresultat som konfirmerade Dr Dercums påstående att 

Dercums sjukdom är en kärlsjukdom. Med hjälp av en ny inmärkningsmetod, NIRF (Near 

Infra-Red Flourescence), avsedd för lymfvätska, kunde de små ytliga lymfkärlen studeras. 

Resultaten visade ett avvikande lymfflöde hos alla undersökta dercumspatienter. Lymfkärlen 

var också förstorade och framstod som avhuggna solitärer som verkade läcka lymfvätska ut i 

den omkringliggande vävnaden. Kärlen var också alltid nära anslutna till lipomen, i 

fettvävnaden. Detta var intressanta fynd menade Dr Herbst eftersom ett icke fungerande 

lymfsystem och läckande lymfvätska sedan länge ansetts vara nyckelfaktorer och 

sammankopplade med en ökad mängd fettvävnad (Herbst, 2012 och Rasmussen et al., 2014). 

Dr Herbst visade också forskning gjord på blodkärl i fettvävnad hos personer med Dercums 

sjukdom. Dessa vävnader uppvisade ett ökat antal av små mikroblodkärl som liksom 

lymfkärlen läcker vätska. Läckaget tycks bidra till en ackumulation av ett onormalt högt antal 

av kroppens försvarsceller, som makrofager och lymfocyter, kring kärlen. Doktor Herbst 

menade att de båda felaktigt bildade eller förändrade kärlsystemen samarbetar med kroppens 

immunförsvar för en kontinuerlig uppbyggnad och ett bibehållande av den sjuka fettvävnaden 

hos de som drabbats av Dercums sjukdom (Herbst, 2012). Den största delen av 

dercumsfettvävnaden består också av en ”armeringsjärnsliknande” struktur av kollagen. Man 

tror att dessa filtrat av kollagen byggts upp av makrofager och kroppens immunsvar som svar 

på de läckande lymfkärlen. På grund av kollagenets reaktionströga karaktär, bibehålls och 

hindras den sjuka fettvävnaden från att minska i omfång (Herbst et al., 2009). 

Många olika kliniska symptom är associerade till Dercums sjukdom. Enligt dr Herbst kan 

dessa symptom idag användas som diagnoskriterier parallellt med fysiska undersökningar. De 

vanligaste symptomen innefattar små till större ömma lipom tillsammans med en svår smärta i 

fettvävnaden som varat i minst tre månader. Besvär med att bli av med fettvävnad i och kring 

lipom rika områden är också bedömningsgrundande. Vid Dercums sjukdom bedöms också 

graden av trötthet och kognitiva svårigheter som problem med minnet, att 

finna ord vid samtal (”I can´t get the word out”) och så kallad hjärndimma. Depressioner hör 

också ofta till. Doktor Herbst ansåg att ytterligare två av följande symptom ingår i en korrekt 

diagnos av Dercums sjukdom; nämligen problem med mag-tarmkanalen som IBS (Irritable 

Bowl Syndrome), värkande, stela och försvagade muskler, andfåddhet eller hjärtklappning. 



Även diabetes typ 2 och generell obesitas är mycket vanligt förekommande hos personer med 

Dercums sjukdom och bör därför också ingå (Herbst, 2012). 

 

Standardterapier 

Doktor Herbst presenterade terapier som bör användas vid behandling av både lipödem och 

Dercums sjukdom. Samtliga patienter bör få manuellt lymfdränage för att tömma 

fettvävnaden på lymfvätska. Det är viktigt att behandla hela kroppen, menade Dr Herbst, inte 

bara synbart drabbade områden eftersom lymfkärlen kan vara påverkade i hela kroppen. Alla 

patienter bör erhålla kompressionskläder som till exempel strumpbyxor för att hjälpa 

lymfvätskan att transporteras i rätt riktning. Kompression motverkar också sekundärt smärtan 

i fettvävnaden. Enligt Dr Herbst bör kompressionen ligga kring 15-25 mmHg. Behandling 

med PCD (Pneumatic Compression Device), så kallad Lymphapress eller liknande, är också 

ett viktigt komplement till det manuella lymfdränaget (MLD). Inflammationen i fettvävnaden 

kan även minskas genom en anti-inflammatorisk kost, daglig motion, kosttillskott vid behov 

och olika både alternativa mediciner och skolmediciner varav många finns upptagna på 

webbsidan http://www.lipomadoc.org . Dr Herbst rekommenderade så kallade ”low impact” 

träningsformer, som t.ex. simning, promenader, pilates och yoga. Dr Herbst menade att 

kirurgiska operationer för att bli av med fettvävnad (t.ex. gastric by pass och fettsugning) är 

mycket vanligt förekommande i USA. Sådana operationer bör tas till i yttersta nödfall när alla 

andra alternativ är testade eller när till exempel lederna i kroppen inte längre orkar på grund 

av hög vikt (Herbst, 2012). 
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