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Hudens uppbyggnad 

Kroppens största organ 

Hudens uppgifter: 
 
•  Hindra främmande 

inkräktare som 
bakterier, svampar och 
virus. 

•  Skydda mot UV-
strålning 

•  Sköta värme-och 
vätskebalansen i 
kroppen  

Hornlager 
 
 
Blodkärl 
Nerver 
Hårsäckar 
 
 
Fettceller 
 
 
 
 



Förekomst av AE 

 
 

20 – 25% av svenska barn drabbas av  
Atopiskt Eksem (AE) 

 
Hos ca 40 % av dessa barn fortsätter/återkommer 

sjukdomen i vuxen ålder 



Bakomliggande mekanismer vid AE 

 
 

Interaktion 
 

Arv – Miljö 
 



Arvet 

� Allergiutvecklingen kopplad till flera gener 

� Obalans hos viktiga immunceller (T-celler), medför bl.a. 
minskat skydd mot infektioner av bakterier, virus och svampar 

�  Minskad mängd antimikrobiella ämnen i hornlagret, 
medför ökad mängd av bakterier, virus och svampar på hudytan 

� Nollmutation i fillagringenen, Fillagrinet är ett viktigt ämne 
för barriärfunktionen, ”Hudens egen mjukgörare”. 

� Ökad nedbrytning av bindningar mellan hornlagrets celler  

� Störd mognad av hornlagrets fetter, dåligt ”cement” 



De ärftliga förutsättningarna 
bäddar för 

 
 

Den försämrade hudbarriären 

och 

Allergiutvecklingen 
 

Men…….. 



Miljöfaktorer 

 
 

avgör sjukdomens debut och förlopp 
 



Miljöfaktorer som påverkar 
hudbarriären 

�  Retande, uttorkande och klådprovocerande ämnen 
(vatten, tvålar, detergenter, lösningsmedel, ulltextilier m.fl) 

�  Förhöjt Ph-värde på huden 
�  Allergen, såsom födoämnen (barn), pollen, pälsdjur, kvalster 
�  Bakterier och svampar på huden 
�  Klimat (värme-svettning, solfattigdom, låg luftfuktighet) 

�  Stress 
�  Mekaniskt trauma – nötning, rivning 
�  Utvärtes behandlingsmedel (kortison, mjukgörare, 

allergiframkallande ämnen, såsom konserveringsmedel) 
 



Tvålar och tvättmedel 

�  Löser upp fetterna på hudytan och i hornlagret 

� Orsakar en frisättning av inflammatoriska ämnen 
från hudcellerna 

� Höjer hudens pH-värde (efter handtvätt höjs ph-
värdet med 3 enheter under 90 minuter) 



Hudens ph-värde 

Ph-värde ↑ 
 
 

�  Minskat skydd mot bakterier och svampar 
�  Ökad nedbrytning av bindningar mellan celler i 

hornlagret  
�  Minskad mängd fetter i hornlagret 

 
 

Barriärskada! 



Allergen vid AE   

�  Luftburna allergen: pollen, pälsdjur, kvalster m.fl. 

�  Födoämnen (fr.a. barn)  
  

�  Jästsvampar och bakterier (stafylokocker) på huden 

�  Kroppsegna ämnen, autoallergen, orsakar s.k. 
Autoimmunitet, ”allergisk mot sig själv”   

  
  

       



Staphylococcus aureus 
 

� Superantigen – ”tjuvkopplar” systemet 

� Allergen – ca 30% av patienter med AE har 
allergiantikroppar mot stafylococcer.  

� Bryter ner bindningar mellan celler i hornlagret 
 
� Utsöndrar ämnen som minskar nybildningen av 

fetter i hornlagret.  



Jästsvamp (Malasezzia) 
tillhör hudens normalflora 

30-70% av vuxna patienter har ökad mängd 

allergiantikroppar mot jästsvampen. Deras eksem är 

lokaliserat till huvud, hals, bröst och skuldror.  

 

Behandling med svamdödande tabletter till denna 

patientgrupp resulterar i klinisk förbättring/läkning. 



Mekaniskt trauma 

Rivning 
 

Frisättning av inflammatoriska ämnen 
                  

Inflammation 
              

Barriärskada! 
 

Friläggning av kroppsegna ämnen  Penetration av allergen 
 

Autoimmun inflammation   Allergisk inflammation 



 
Spädbarn 

 
Skolålder 

 
Tonår/vuxna 

Klinisk bild 



Spädbarn 

Ansikte 
 
Bålen  
 
Utsidan av armar och  
ben 



Småbarn-
Skolbarn 

 
Böjveck 



Vuxen 
 

Böjveck 
 

”Head-Neck- 
Schoulder” 

(HNS) 
 

Generaliserat 
 

Händer 



Atopiska vinterfötter Atopiskt irritativt handeksem 



Eksem på och runt läppar 



Eksem runt ögon 



Förgrovad hud (Lichenifiering) 



UTREDNING 

Identifiera de individspecifika utlösande/
försämrande faktorerna!! 

 
En noggrann sjukdomshistoria med avseende på 

tänkbara ”triggerfaktorer” 
 

Ett kliniskt undersökning, där eksemets utbredning 
och karaktär blir vägledande 

 
Allergiutredning vid misstänkt allergi 



Utbredning och karaktär 

 
”Head-neck-schoulder”  →  Jästsvamp (Malasezzia furfur) 
 

”Air-exposed pattern”  →  Luftburna allergen 
 

Generaliserat, vätskande  →  Staphylococcus aureus 
 

Lichenifierat, sönderrivet  →  Klåda-rivning 
 

Handlokalisation   →  Irritativa faktorer, ev. 
      kontaktallergi 



BEHANDLING 
 

Minska/eliminera identifierade triggerfaktorer! 

Utvärtes behandling 
Ljusbehandling 

Systemisk (tabletter/sprutor) behandling 
Psykoterapi 

“Eksemskola” 



Utvärtes behandling 

� Mjukgörare generellt dagligen. Smörjteknik! 

� Potent kortisonkräm/salva till kroppen, dagligen till 
läkning, därefter 2 gånger per vecka i 
förebyggande behandling (månader/år) 

� Tacrolimus/pimecrolimus (Protopic®/Elidel®) fr.a. 
till ansiktet, dagligen till läkning,  därefter vid 
tecken till återfall, alternativt 2 gånger per vecka 
som ovan, enligt nya rekommendationer 



Systembehandling 
(Tabletter/sprutor) 

�  Antimykotika (mot svamp) Antibiotika (mot stafylokoccer) 

�  Cyklosporin, kan vara njurskadande 

�  Dupilumab, nyregistrerat läkemedel för svårt AE 

�  Alitretionin (Toctino®) Vid svårt handeksem (licenspreparat) 

�  Specifik Immunoterapi, SIT (Hyposensibilisering) 

�  Methotrexate, kan I sällsynta fall påverka lever och blodceller 



Framtiden 

 Biologiska läkemedel (För svårt atopiskt eksem) 
 

”Skräddarsydda” ämnen (antikroppar) som blockerar viktiga 
nyckelreaktioner vid atopiskt eksem. 

Idag finns endast ett registrerat, men flera är på gång.  
 

Nya utvärtes medel?  
Två biologiska läkemedel i krämform är under utveckling 

Krämer som reglerar ph-värdet 
Krämer som hämmar de nedbrytande ämnena i hornlagret 

Krämer som minskar mängden bakterier och svampar på hudytan 
genom antimikrobiella ämnen, peptider (ej antibiotika/mykotika) 

 
Krämer som normaliserar fettsammansättningen i hornlagret 


