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Parasitære infektioner

Scabies Scabies (fnat)(fnat)

Morpioner Morpioner (fladlus)(fladlus)

Pediculosis capitis Pediculosis capitis ((hovedlushovedlus))

Pediculosis corporis Pediculosis corporis (kropslus)(kropslus)

Pulicosis Pulicosis ((loppebidloppebid))

Cimicosis Cimicosis (væggetøj)(væggetøj)



Scabies

ScabiesScabies er en er en infestationinfestation med den humane med den humane scabiesmide scabiesmide 
Sarcoptes scabiei Sarcoptes scabiei (var. (var. HominisHominis).).

0.20.2--0.5 mm stor mide med 4 par ben og 0.5 mm stor mide med 4 par ben og klæbride klæbride hår på hår på 
overfladen.overfladen.

Smitter ved tæt fysisk kontakt i blandt familiemedlemmer og via Smitter ved tæt fysisk kontakt i blandt familiemedlemmer og via 
seksuel kontakt.seksuel kontakt.

Dominerende symptom universel kløe, der forværres i Dominerende symptom universel kløe, der forværres i 
sengevarmen.sengevarmen.

PapuløsPapuløs, , eksematøs eksematøs reaktion er en type IV immunologisk reaktion er en type IV immunologisk 
reaktion på de få miders tilstedeværelse 2reaktion på de få miders tilstedeværelse 2--3 uger efter smitte.3 uger efter smitte.



Klinik



Klinik



Scabies crustosa

Scabies infestation Scabies infestation hos immunsvækkede individer. Beskeden hos immunsvækkede individer. Beskeden 
kløe, men tørre skællende (makronkløe, men tørre skællende (makron--lignende) lignende) hyperkeratoserhyperkeratoser..



Diagnose og behandling

Påvisning af Påvisning af scabiesgangescabiesgange og ved mikroskopi levende mide.og ved mikroskopi levende mide.

Behandling:Behandling:

PermetrinPermetrin creme 1% (creme 1% (NixNix))

Ivermectin Ivermectin tabletter til tabletter til scabies crustosascabies crustosa

Hudkløen Hudkløen kan persistere i flere uger efter sufficient behandling.kan persistere i flere uger efter sufficient behandling.



Morpioner

Morpioner Morpioner er en er en infestation infestation med fladlusen med fladlusen Phthirius pubisPhthirius pubis..
11--2 mm stort gulligsort insekt, med karakteristiske store kløer 2 mm stort gulligsort insekt, med karakteristiske store kløer 
der kan gribe om de grove hår i der kan gribe om de grove hår i pubes pubes behåringen.behåringen.
Smitter ved tæt fysisk kontakt.Smitter ved tæt fysisk kontakt.
Kløe i Kløe i pubesregionen pubesregionen (kardinalsymptom).(kardinalsymptom).
Lusene og æg sidder ved basis af hårene (diagnostisk)Lusene og æg sidder ved basis af hårene (diagnostisk)
Kan sprede sig til kropsbehåringen og specielt hos børn til Kan sprede sig til kropsbehåringen og specielt hos børn til 
superciliersupercilier..
Behandling: Behandling: MalathionMalathion eller eller permethrin permethrin shampoo. shampoo. Vaselin Vaselin daglig daglig 
til til superciliersupercilier..

Soran
Fremhæv

Soran
Fremhæv

Soran
Fremhæv

Soran
Fremhæv

Soran
Fremhæv



Morpioner



Pediculosis capitis

Hovedlus Hovedlus er almindelig forekommende blandt skolebørn.er almindelig forekommende blandt skolebørn.
Skyldes Skyldes infestationinfestation med med hovedlusen Pediculosis capitishovedlusen Pediculosis capitis..
33--4 mm stort gråbrunt insekt, som ofte sidder i nakkehårene.4 mm stort gråbrunt insekt, som ofte sidder i nakkehårene.
Intens kløe i hårbunden bør vække mistanke.Intens kløe i hårbunden bør vække mistanke.
Ekskoriationer Ekskoriationer kan blive sekundært bakterielt inficerede kan blive sekundært bakterielt inficerede 
((impetigoimpetigo).).
Diagnose stilles ved påvisning af lus eller fastsiddende æg.Diagnose stilles ved påvisning af lus eller fastsiddende æg.
Behandling: Behandling: Permethrin Permethrin eller eller malathion malathion shampoo gerne shampoo gerne 
suppleret med tættekam dagligt. Behandlingen gentages efter 1 suppleret med tættekam dagligt. Behandlingen gentages efter 1 
uge. Risiko for resistensudvikling.uge. Risiko for resistensudvikling.

Soran
Fremhæv

Soran
Fremhæv



Pediculosis capitis



Pediculosis corporis

InfestationInfestation med kropslusen med kropslusen Pediculosis corporisPediculosis corporis( var. ( var. HominisHominis).).

Sjælden forekommende. Ses hos vagabonder eller storbyens Sjælden forekommende. Ses hos vagabonder eller storbyens 
hjemløse.hjemløse.

Personer som aldrig skifter tøj.Personer som aldrig skifter tøj.

Ekskoriationer Ekskoriationer på på trunkus trunkus dominerer.dominerer.

Lusene findes og identificeres i undertøjet.Lusene findes og identificeres i undertøjet.

Behandling: hygiejniske tiltag (vask og rent tøj)Behandling: hygiejniske tiltag (vask og rent tøj)



Pulicosis

Pulicosis Pulicosis eller eller loppebidloppebid..
Ofte hunde og Ofte hunde og kattelopperkattelopper..
Dyrene har ikke nødvendigvis symptomer.Dyrene har ikke nødvendigvis symptomer.
Katteloppelarver Katteloppelarver kan overleve i måneder i sprækker mellem kan overleve i måneder i sprækker mellem 
gulvbrædder.gulvbrædder.
Grupperede eller lineært udbredte stærkt kløende, evt. Grupperede eller lineært udbredte stærkt kløende, evt. 
urticarielle paplerurticarielle papler med central stikmærke. med central stikmærke. Bulløs Bulløs reaktion reaktion 
forekommer.forekommer.
Kan blive sekundært bakterielt inficeret.Kan blive sekundært bakterielt inficeret.
Behandling: Evt. Behandling: Evt. infesterede infesterede dyr behandles. Symptomatisk dyr behandles. Symptomatisk 
kortikosteroid kortikosteroid creme, evt. suppleret med antihistamin.creme, evt. suppleret med antihistamin.

Soran
Fremhæv

Soran
Fremhæv



Pulicosis



Cimicosis

Cimicosis Cimicosis eller væggetøj skyldes stik fra væggelusen eller væggetøj skyldes stik fra væggelusen Cimex Cimex 
lenticularislenticularis..
Ruderformet 3 x 4 mm stort insekt.Ruderformet 3 x 4 mm stort insekt.
Lever i sprækker i vægge og i gamle møbler.Lever i sprækker i vægge og i gamle møbler.
Angriber i flok den sovende om natten.Angriber i flok den sovende om natten.
Hyppig efter turistrejse eller blandt flygtninge.Hyppig efter turistrejse eller blandt flygtninge.
Kløende Kløende papelpapel, , evt evt lokal lokal urticarielurticariel reaktion på eksponerede reaktion på eksponerede 
hudområder hudområder typisk i ansigtet og typisk i ansigtet og distalt distalt på ekstremiteterne på ekstremiteterne 
(hænder og (hænder og underbenunderben).).
Behandling: Behandling: kortikosteroid kortikosteroid creme.creme.
Evt Evt desinfektion af boligen via kontakt med desinfektion af boligen via kontakt med 
skadedyrslaboratoriet.skadedyrslaboratoriet.




