
Behandling av atopisk dermatit



Bakgrund

◼ Den vanligaste inflammatoriska hudsjukdomen 

hos barn

◼ Cirka 20 % insjuknar fram till 7-årsåldern

◼ 2-5 % har svår sjukdom



Atopisk dermatit och livskvalitet

AD – även av mild form – utgör en betydande 

påverkan av livssituationen för både barn och 

föräldrar.

Gånemo A et al. 2006. I manuskript



Atopisk dermatit och livskvalitet

Utifrån internationella studier har familjer där 

barnet har måttlig till svår AD en större 

påverkan på sin livskvalitet och en mild AD 

samma påverkan som insulinbehandlad diabetes.

Su J et al. Arch Dis Child 1997; 76: 159-162



Eliminera utlösande faktorer



Den eller de faktorer som är 

väsentligast att eliminera eller 

minimera varierar från individ till 

individ men också hos den 

enskilde individen över tid.



Något att tänka på

◼ Inomhustemperatur

◼ Svettning

◼ Val av kläder

◼ Kortklippta naglar

◼ Stress

◼ Tvål och vatten



Information och utbildning

◼ Eksemskola

Information om sjukdomen och 

terapin.

Praktiska råd avseende behand-

lingen.

◼ Yrkesrådgivning



Förbättrad information till patient respektive   

föräldrar är väsentlig för att uppnå gott 

behandlingsresultat.

Beattie P, Lewis-Jones M. Clin Exp Dermatol 2003; 28: 549-553

Parental knowledge of  topical therapies in the treatment of  

childhood atopic dermatitis

Cork M et al. Br J Dermatol 2003; 149: 582-589

Comparison of  parent knowledge, therapy utilization and severity 

of  atopic eczema before and after explanation and demonstration 

of  topical therapies by a specialist dermatology nurse. 



Ökad frekvens av födoämnes-

allergier finns hos barn med atopisk 

dermatit.

Olika uppfattningar råder om detta 

är parallellfenomen eller ej.



Dubbelblinda födoämnesprovokationer 

hos födoämnesallergiker visar ofta ingen 

uppflamning av eksem.

Williams H. N Engl J Med 2005; 352: 2314-2324



Det finns inget stöd för att ge generella 

råd angående eliminationskost till barn 

med atopisk dermatit.



Födoämnen kan hos späd- och 

småbarn vara en utlösande 

respektive försämrande faktor 

för atopisk dermatit. 

Väsentligt att utreda om barnet ej 

svarar på basbehandling.



Effektiv lokalbehandling minskar 

föräldrarnas misstanke om 

födoämnesutlöst eksem.



23 barn 3-11 år gamla (14 flickor, 9 pojkar) moderat till svår 

atopisk dermatit.

18-19 föräldrar ansåg att barnet hade födoämnesallergi som 

försämrade barnets atopiska dermatit.

19 (82 %) av barnen var allergitestade och 16 (70 %) hade 

positiv pricktest (10) eller RAST (7).

30 % bedömdes kliniskt ha en säkerställd IgE-medierad 

födoämnesallergi.

Thompson M, Hanifin J. J Am Acad Dermatol 2005; 53: 214-219



Resultat
AD score före behandling 8,8

AD score efter behandling 3,1

Föräldrarnas bedömning av antalet födoämnesreaktioner före respektive 
efter behandling

Födoämnesreaktioner senaste månaden

Före behandlingen  4,1

Efter behandlingen  0,8

Födoämnesreaktioner de senaste 6 månaderna

Före behandlingen  25

Efter behandlingen  5,2

Thompson M, Hanifin J. J Am Acad Dermatol 2005; 53: 214-219



Det är viktigt att fokus ej tas från 

hudbehandlingen.



Behandling med mjukgörare



Torr hud kan ge upphov till eksem.

Eksem kan ge upphov till torr hud.



Torr hud ger en försämrad 

barriärfunktion. En orsak till 

detta är bland annat en sänkt 

halt av vissa fetter, så kallade 

ceramider i hornlagret.



Barriärskadan leder till ökad 

penetration av irritativa ämnen, 

mikroorganismer och allergen.



I riktlinjerna för att behandla 

atopisk dermatit ingår 

behandling med mjukgörare.



Behandling av torr hud –

verkningsmekanism

Ocklusion

Vattenbindning

Vattentillförsel



Mjukgörare

Salva, fet kräm, kräm, lotion eller 

kutan emulsion? 

Badolja?



Val av mjukgörare vid behandling av 

atopisk dermatit

Hur ser evidensen ut?



Atopisk dermatit - mjukgörare

Det föreligger en ökad behandlingseffekt om 

kortikosteroider och mjukgörare kombineras.

Urea, glycerol, propylenglykol och ammoniumlaktat har 

bättre effekt än enbart vehikel.

Den kliniska effekten avseende salva, kräm eller lotion 

skiljer sig inte markant.



Bedömning av mängden preparat 

som behövs för att genomföra 

behandling.



Lokala glukokortikoider

Förstahandspreparat vid behandling av 

atopisk dermatit.

Antiinflammatorisk och klådlindrande effekt.



Lokala glukokortikoider

Vid val av steroidstyrka tages hänsyn till 

patientens ålder, eksemets svårighetsgrad 

samt lokalisation.



Lokala glukokortikoider

Kräm eller salva?

Kräm bör användas till vätskande eksem 

och i hudveck.

Patientens egen preferens är viktig.



Lokala glukokortikoider

Det finns ej entydig evidens för att rekommendera 

applikation en eller två gånger dagligen. Emellertid är det 

nästan lika god effekt vid behandling en gång dagligen 

med grupp II-IV preparat som två gånger dagligen. För 

hydrokortison saknas jämförande studier.

Green C et al. Health Technol Assess 2004; 8 (47): 1-134



Lokala glukokortikoider

Randomiserade och kontrollerade studier har 

visat att användning även till barn är att 

betrakta som säker.

Atherton D. BMJ 2003; 327: 942-943



Lokala glukokortikoider

Behandling med grupp III steroid i 20 veckor 

resulterade ej i tachyfylaxi och endast enstaka 

fall av atrofi.

Berth-Jones J et al. BMJ 2003; 326: 1367-1370



Lokala glukokortikoider

Systembiverkningar kan sällsynt uppträda. 

Vid behandling av såväl små barn som vuxna med 
utbredda eksemförändringar behandlade med grupp 
III-steroid noterades inga signifikanta avvikande 
värden vare sig av plasmakortison eller urinutsöndring 
av kortisol.

Van Der Meer J et al. Br J Dermatol 1999; 140: 1114-1121

Friedlander S et al. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 387-393



Lokala glukokortikoider

Hur länge ska behandlingen pågå?

Behandlingen bör inte utsättas förrän klinisk 

läkning uppnåtts.



Lokala glukokortikoider

Svagare preparat eller glesare applikation?

Vetenskapligt stöd saknas för att ta ställning till vilket 

av ovanstående som är att föredra.



Glukokortikoidbehandling i förhållande till ålder 

och svårighetsgrad av eksem

Späd- och 

småbarn

Lindrig AD Grupp I-glukokortikoid

Måttlig AD Grupp II-glukokortikoid

Uttalad/mycket utbredd AD Kontakt med dermatolog/ 

pediatriker

Större barn/

vuxna

Lindrig AD Grupp I-II glukokortikoid 

initialt

Måttlig AD Grupp II-III glukokortikoid

Uttalad/mycket utbredd AD Kontakt med dermatolog/ 

pediatriker



Calcineurinhämmare

◼ Andrahandsbehandling vid atopiskt eksem

◼ Patienter som inte svarar eller svarar otillräckligt på behandling 

med lokala glukokortikoider

◼ Patienter som svarare men får återfall med eksem och klåda så 

snart behandling med lokala glukokortikoider trappas ned eller 

avslutas

◼ Patienter som har eksem i ansikte inklusive ögonlock och hals 

där behandling med lokala glukokortikoider bedöms olämplig av 

den behandlande läkaren

◼ Allergi mot kortisonpreparat



Calcineurinhämmare

Potentiell fotokarcinogen effekt kan inte uteslutas.

Risk för lokal immunosuppression vid 

långtidsbehandling är ofullständigt känd.



Bedömning av mängd preparat (gram) som behövs för att 

genomföra behandling två gånger dagligen under en vecka

Ålder Hela kroppen Bålen Armar och ben

6 månader 35 15 20

- 4 år 60 20 35

- 8 år 90 35 50

- 12 år 120 45 65

Vuxen (70 kg) 170 60 90



Ljusbehandling

Indikation är otillräcklig effekt av 

basbehandling.



UV-ljus som används terapeutiskt

UVB 290-320 nm

UVA 320-400 nm



Behandling bör ges helst tre gånger/vecka 

och bör begränsas till två behandlingsserier 

à 25 behandlingar per år.



Antihistaminer
◼ Har ej klådlindrande effekt

◼ Sällan (vid triggerfaktorer) indikation  

för eksembehandling dagtid

◼ Korttidsbehandling med sederande 

antihistaminer överväges om uttalad  

sömnsvårighet och besvärande nattlig klåda 

(Klemastin, Hydroxyzin)



Antibiotika
◼ Vid infektioner orsakade av betahemolytiska  

streptokocker ska peroralt antibiotikum alltid ges.

◼ Sekundärinfektion med Staphylococcus aureus 

behandlas oftast med lokala glukokortikoider.

◼ Kaliumpermanganat, kan ges i form av bad eller som  

baddningar.

◼ Behandling med antibiotika per os indicerad vid 

utebliven effekt av enbart lokala glukokortikoider eller 

vid kliniska infektionstecken.

◼ Utvärtes antibiotika bör användas restriktivt.



Antiviral behandling



Systembehandling av atopisk dermatit

◼ Glukokortikosteroider

◼ Cyklosporin

◼ Fotokemoterapi

Danielsdottir T, Svensson Å.

Allergi PrakXsis 2005; 2: 44-46



Vid otillräcklig behandlingseffekt

Bristande compliance?

Kulturella, sociala, ekonomiska faktorer?

Triggerfaktorer?

Kontaktallergi?


