
Eksemsygdomme
EksogeneEksogene

Toksisk Toksisk irritativt irritativt kontakteksemkontakteksem
Allergisk kontakteksemAllergisk kontakteksem
Eczema craqueléEczema craquelé
Mikrobielt eksemMikrobielt eksem
Fototoksisk eksemFototoksisk eksem
FytoFyto--fotofoto--dermatitisdermatitis

EndogeneEndogene
Atopisk dermatitisAtopisk dermatitis
Seboroisk dermatitisSeboroisk dermatitis
Nummulat Nummulat eksemeksem
NeurodermatitisNeurodermatitis
Pompholyx Pompholyx ((vesikuløst vesikuløst håndhånd-- og og fodeksemfodeksem))
Eczema hyperkeratoticumEczema hyperkeratoticum
Eczema cruris venosum Eczema cruris venosum (staseeksem)(staseeksem)



Eksem (dermatitis)

Udgør 1/3 af alle hudsygdommeUdgør 1/3 af alle hudsygdomme

Optræder i alle aldersklasser og i varierende Optræder i alle aldersklasser og i varierende 
sværhedsgradersværhedsgrader

Fælles kliniske trækFælles kliniske træk
Kløe, rødme, ødem, Kløe, rødme, ødem, vesiklervesikler
Tørhed, afskalning, fissurerTørhed, afskalning, fissurer



Eksem (dermatitis)

Akut eksemAkut eksem
vesiklervesikler, rødme og ødem, rødme og ødem

Kronisk eksemKronisk eksem
afskalning, rødme, fissurerafskalning, rødme, fissurer



Eksem (dermatitis)

PatofysiologiPatofysiologi
Lymfocytær Lymfocytær inflammation i inflammation i dermis dermis og og epidermis epidermis 
med med spongiose spongiose ((intercellulært intercellulært ødem)ødem)



Kontaktdermatitis

Eksem opstået  som følge af udefra Eksem opstået  som følge af udefra 
kommende påvirkning (kommende påvirkning (irritativt irritativt eller eller 
allergisk)allergisk)

Rammer årligt ca. 10% af befolkningen, Rammer årligt ca. 10% af befolkningen, 
oftest i form af håndeksemoftest i form af håndeksem

55--6% af befolkningen har eller har haft 6% af befolkningen har eller har haft 
håndeksemhåndeksem



Håndeksem

Toksisk Toksisk irritativt irritativt kontakteksem kontakteksem 
((dermatitis contactus toxicadermatitis contactus toxica))
1/3 af alle kontakteksemerne1/3 af alle kontakteksemerne

Allergisk kontakteksemAllergisk kontakteksem
((dermatitis contactus allergicadermatitis contactus allergica))
2/3 af alle kontakteksemerne2/3 af alle kontakteksemerne

Pompholyx Pompholyx 
(endogen (endogen vesikluløst vesikluløst håndeksem)håndeksem)
55--10% af alle håndeksemer10% af alle håndeksemer



Dermatitis contactus toxica

Pr. definition  bør allergisk kontakteksem være Pr. definition  bør allergisk kontakteksem være 
udelukket ved relevant lappeprøveundersøgelseudelukket ved relevant lappeprøveundersøgelse

Positiv anamnese med eksposition for Positiv anamnese med eksposition for irritanter irritanter 
(vand, sæbe, olier, opløsningsmidler, handsker)(vand, sæbe, olier, opløsningsmidler, handsker)

Atopisk dermatítis Atopisk dermatítis disponererdisponerer

Risikoerhverv: frisør, plejeerhverv, rengøring, kok, Risikoerhverv: frisør, plejeerhverv, rengøring, kok, 
hudbelastning hudbelastning i hjemmeti hjemmet



Dermatitis contactus toxica



Dermatitis contactus allergica

Sensibiliseret overfor et allergenSensibiliseret overfor et allergen

Allergenet præsenteres for immunsystemet via Allergenet præsenteres for immunsystemet via 
binding til de Langerhanske celler i binding til de Langerhanske celler i epidermisepidermis

15% af befolkningen er allergisk overfor et eller 15% af befolkningen er allergisk overfor et eller 
flere almindeligt forekommende allergenerflere almindeligt forekommende allergener



Allergologisk udredning

Undersøgelse for Undersøgelse for konkaktallergi konkaktallergi ved hjælp af ved hjælp af 
lappeprøver (lappeprøver (epikutantestepikutantest))

Ca. 3000 kendte konktaktallergener (lav Ca. 3000 kendte konktaktallergener (lav 
molekylære stoffer med molekylevægt under molekylære stoffer med molekylevægt under 
1000 1000 daltondalton))

Europæisk standardserieEuropæisk standardserie

Specialserier afhængig af erhverv og eksemtypeSpecialserier afhængig af erhverv og eksemtype



Allergener i standardserien

MetallerMetaller
nikkel, krom og koboltnikkel, krom og kobolt

GummikemikalierGummikemikalier
ParfumestofferParfumestoffer

parfumeparfume--mixmix, Peru, Peru--balsambalsam
KonserveringsmidlerKonserveringsmidler

parabenerparabener, , kathonkathon, formalin, , formalin, querterniumquerternium
PlanteekstraktPlanteekstrakt

kolofonium, kolofonium, priminprimin, , sesquiterpensesquiterpen
AndetAndet

epoxy, epoxy, parafenylendiaminparafenylendiamin



Lappeprøver 
Allergenerne anbringes på ryggen under Allergenerne anbringes på ryggen under 
aluminiumsaluminiums--kapslerkapsler



Lappeprøver
Aflæsning af lappeprøver efter 48 og 72 timerAflæsning af lappeprøver efter 48 og 72 timer
Positiv reaktion kræver som minimum rødme og Positiv reaktion kræver som minimum rødme og palpabel palpabel 
ødem, ved kraftigere reaktion ødem, ved kraftigere reaktion vesiklervesikler



Arbejdsdermatologi

Ved mistanke om erhvervsudløst eksemVed mistanke om erhvervsudløst eksem

Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen og Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen og 
ArbejdstilsynetArbejdstilsynet

Mén Mén erstatning og erstatning for tabt erstatning og erstatning for tabt 
erhvervsevneerhvervsevne

Ofte tale om håndeksem der rammer yngre Ofte tale om håndeksem der rammer yngre 
erhvervsaktiveerhvervsaktive



Nikkel allergi
Prævalens 23% af alle kvinder og 4% af alle Prævalens 23% af alle kvinder og 4% af alle 
mændmænd
Huller i ørene disponererHuller i ørene disponerer
3030--50% risiko for udvikling af håndeksem50% risiko for udvikling af håndeksem



Nikkelallergi

ForebyggelseForebyggelse
Nikkeltest (Nikkeltest (dimethylglyoximdimethylglyoxim))
NikkelbekendgørelseNikkelbekendgørelse
NikkeldiætNikkeldiæt



Nikkelallergi
Systemisk Systemisk kontaktdermatitiskontaktdermatitis

eksem efter eksem efter peroral peroral indtagelse af allergenet (nikkel)indtagelse af allergenet (nikkel)
eksem i eksem i anoano--genitalregionen, genitalregionen, fleksurerfleksurer og på og på hænderhænder



Nikkeldiæt

Mad med højt indhold af nikkel.Mad med højt indhold af nikkel.
BoghvedeBoghvede
Havregryn og grove kornprodukterHavregryn og grove kornprodukter
Kakao og chokoladeKakao og chokolade
Mandler og nødder herunder jordnødderMandler og nødder herunder jordnødder
SolsikkekernerSolsikkekerner
SoyabønnerSoyabønner
Bælgfrugter som bønner og ærterBælgfrugter som bønner og ærter



Differentialdiagnoser ved håndeksem

Dermatofytid Dermatofytid ((vesikuløstvesikuløst eller eller bulløstbulløst eksem i eksem i 
håndfladerne som reaktion på håndfladerne som reaktion på 
dermatofytinfektion dermatofytinfektion på fødderne)på fødderne)



Differentialdiagnoser ved håndeksem

Psoriasis og Psoriasis og pustulosis palmopustulosis palmo--plantarisplantaris



Gummiallergi

Kan vise sig ved en type IV allergisk reaktion Kan vise sig ved en type IV allergisk reaktion 
(eksem)(eksem)

Kan også vise sig ved en type I allergisk reaktion Kan også vise sig ved en type I allergisk reaktion 
((urticariaurticaria) overfor latex i naturgummi) overfor latex i naturgummi

Kontakturticaria Kontakturticaria hyppigere hos hyppigere hos atopikereatopikere

Priktest med latex og RASTPriktest med latex og RAST--latexlatex



Behandling af håndeksem

LokalsteroiderLokalsteroider
Kortikosteroid Kortikosteroid daglig i 2daglig i 2--3 uger med aftrapning 3 uger med aftrapning eller eller 

vedligeholdelsesbehandlingvedligeholdelsesbehandling
Kaliumpermanganatbade Kaliumpermanganatbade (røde bade)(røde bade)

Ved akut væskende eksemVed akut væskende eksem
AntibiotikumAntibiotikum

Ved tegn på sekundær infektionVed tegn på sekundær infektion
Anden behandlingAnden behandling

PrednisolonPrednisolon, , azathioprinazathioprin, UVB, PUVA eller , UVB, PUVA eller 
ciclosporinciclosporin



Seboroisk dermatitis

Voksne med øget hyppighed hos mændVoksne med øget hyppighed hos mænd

Spædbarnsvariant (arp)Spædbarnsvariant (arp)

SeboréSeboré disponererdisponerer

Stress, svækket almentilstand og HIV infektion forværrerStress, svækket almentilstand og HIV infektion forværrer

Associeret med øget forekomst af gærsvampen Associeret med øget forekomst af gærsvampen Malassezia Malassezia 
furfur furfur ((pityrosporumpityrosporum))



Seborisk dermatitis i ansigtet



Seborisk dermatitis i hårbunden



Seborisk dermatitis 
(pityriasis amiantacea)



Seborisk dermatitis (spædbarn)



Eczema craquelé

UdtørringseksemUdtørringseksem
Ældre menneskerÆldre mennesker
VinterhalvåretVinterhalvåret
CruraCrura
Uhensigtsmæssig hyppig vask hos yngreUhensigtsmæssig hyppig vask hos yngre



Ezcema craquelé



Eczema hyperkeratoticum

Hyperkeratotisk Hyperkeratotisk hånd og hånd og fodeksemfodeksem
4040--60 års alderen60 års alderen
Hyppigst hos mændHyppigst hos mænd
HyperkeratoserHyperkeratoser, men aldrig , men aldrig vesikler vesikler eller pustlereller pustler
Responderer på Responderer på acitretinacitretin



Eczema hyperkeratoticum



Ezcema nummulatum

Karakteristiske møntformede elementerKarakteristiske møntformede elementer
PrædilektionPrædilektion til strækkesider af ekstremiteternetil strækkesider af ekstremiteterne
Ukendt ætiologiUkendt ætiologi
Midaldrende mænd overrepræsenteretMidaldrende mænd overrepræsenteret
Sekundær stafylokok infektion hyppigSekundær stafylokok infektion hyppig



Eczema nummulatum



Neurodermatitis (lichen simplex)

Endogent meget kløende lokaliseret eksemEndogent meget kløende lokaliseret eksem
Stress forværrer tilstandenStress forværrer tilstanden
Karakteristisk klinik med Karakteristisk klinik med likeniserede plaqueslikeniserede plaques
Prædilektion Prædilektion til til cruracrura, , genitalia genitalia eller nakkeeller nakke



Neurodermatitis (lichen simplex)



Eczema cruris 

Ældre personer med venøs insufficiensÆldre personer med venøs insufficiens
PrædisponerendePrædisponerende

arvelig dispositionarvelig disposition
klapinsufficiensklapinsufficiens
dyb venetrombosedyb venetrombose
graviditetgraviditet
adipositasadipositas



Eczema cruris



Mikrobielt eksem
Eksem på forfoden udgået fra de Eksem på forfoden udgået fra de mediale mediale 
tåinterstitser tåinterstitser ofte inficeret med stafylokokker og ofte inficeret med stafylokokker og 
eller streptokokkereller streptokokker



Fototoksisk dermatitis

Reaktion på indtagelse af visse medikamina



Fyto-foto-dermatitis
Reaktion på Reaktion på lyssensibiliserende lyssensibiliserende plantesaft og plantesaft og 
samtidig sollys (f.eks. Bjørneklo)samtidig sollys (f.eks. Bjørneklo)


