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Förekomsten av atopiskt ek-
sem har mer än fördubblats i
Sverige under de senaste 20
åren. I denna artikel diskuteras
en rad olika faktorer, både aller-
giska och icke allergiska, som
anses kunna framkalla och un-
derhålla eksemet. 

Nya hypoteser om bakomlig-
gande orsaker diskuteras också
liksom indikationer för specia-
listutredning. Med rätt hand-
läggning kan de flesta patienter
med atopiskt eksem uppnå en
markant förbättrad livskvalitet.

Atopiskt eksem (AE) är en kronisk
inflammatorisk hudsjukdom som vanli-
gen kännetecknas av klåda, typiskt ut-
seende och utbredning samt långdraget
förlopp. Dessutom förekommer ofta an-
nan atopisk manifestation i patientens
sjukhistoria samt atopisk hereditet. Ofta
föreligger förhöjt serum-IgE eller före-
komst av specifika IgE-antikroppar [1].

Förekomsten av AE har under de se-
naste 20 åren mer än fördubblats i Sve-
rige liksom i övriga västvärlden [2, 3].

Man räknar idag med att 10–20 procent
av svenska barn drabbas. Orsaken till
AE är multifaktoriell. Det krävs en ärft-
lig predisposition, men därutöver anses
en rad olika faktorer, både allergiska
och icke-allergiska, kunna framkalla
och underhålla eksemet.

Den ökade förekomsten av AE till-
skrivs miljön. Eftersom AE oftast debu-
terar under det första levnadsåret är det
rimligt att anta att någon form av miljö-
exponering under fosterlivet eller späd-
barnsåret spelar roll. Minskad tolerans-
utveckling mot olika allergen på grund
av en alltför »ren» miljö, men också en
ökad förekomst av kemiska ämnen, till
exempel ökade mängder av luftförore-
ningar från bilavgaser och ändrad in-
omhusmiljö på grund av försämrad ven-
tilation, har diskuterats som faktorer
som skulle kunna vara av betydelse. 

Andra faktorer som skulle kunna
gynna utveckling av atopi är att immun-
systemet skulle bli »understimulerat»
på grund av minskad förekomst av vis-
sa infektioner eller att immunsystemet
tidigt blir påverkat hos spädbarn på
grund av ändrad tarmflora med sänkt
halt av laktobaciller. Det är dock fortfa-
rande oklart vilken eller vilka faktorer
som har störst betydelse för ökningen
av atopiskt eksem. 

Etiologi och patogenes
– mycket ännu oklart
Trots ökade kunskaper är fortfarande

mycket okänt vad gäller etiologi och pa-
togenes [4]. Flera centra bedriver mole-
kylärgenetisk forskning inriktad på att
kartlägga de genetiska faktorerna bakom
atopisk sjukdom. Intresset har bland an-
nat inriktats mot områden på kromoso-
merna 5, 6, 11 och 14. Uppgift om atopi i
släkten förekommer hos cirka 70 procent
av patienterna. Atopi på moderns sida ger
större risk för att barnet skall få atopiskt
eksem än atopi på faderns sida [5].

Ett flertal immunologiska och funk-
tionella rubbningar har beskrivits vid AE.
Det är sedan länge välkänt att dessa pati-
enter ofta har förhöjda serumvärden av
total-IgE, tecken på nedsatt cellmedierad
immunreaktivitet samt tecken på stör-
ning av hudens barriärfunktion. Svårig-
heter föreligger dock att bedöma om des-
sa störningar är primära eller sekundära. 

Enligt en teori är tymusderiverade
lymfocyter (T-celler) ofta omogna vid
AE [6]. Detta leder till en obalans i cy-
tokinproduktionen med bland annat
övervikt för interleukin 4 (IL 4), vilket
anses styra immunsystemet mot ökad
IgE-produktion. En IgE-medierad reak-
tion i huden kan via mastcellsaktivering
orsaka en urtikariell reaktion. Denna
klassiska IgE-medierade »typ 1-reak-
tion» kan dock inte förklara uppkoms-
ten av det atopiska eksemet. 

Det har på senare år visats att det ex-
isterar två olika typer av T-hjälparcel-
ler: Th1 och Th2. Dessa kännetecknas
av olika mönster vad gäller cytokinpro-
duktion. Th2-cellerna karakteriseras av
hög IL 4-produktion och låg gammain-
terferonproduktion, vilket hos patienter
med AE anses leda till ökad benägenhet
till IgE-produktion. 

Th1-cellen anses vara den lymfocyt
som primärt aktiveras vid det allergiska
kontakteksemet. Vid denna typ av ek-
sem, som kan utvecklas efter hudexpo-
nering för lågmolekylära organiska el-
ler oorganiska ämnen, presenteras anti-
genet för lymfocyterna av Langerhans’
celler, som är den viktigaste antigenpre-
senterande cellen i huden. Denna akti-
vering resulterar i uppkomsten av det
cellinfiltrat som karakteriserar ett ek-
sem. 

Th2-celler kan 
spela central roll
De senaste årens forskning tyder på

att Th2-celler kan ha en central roll vid
AE samt att Langerhans’ celler i epi-
dermis kan vara betydelsefulla även vid
detta eksem. De antigen som kan vara
aktuella vid atopi utgörs av högmole-
kylära ämnen, t ex födoämnesallergen
[7], luftburna allergen [8] eller allergen
från hudens mikroflora [9]. 

Langerhans’ celler har receptorer för
IgE [10]. Med hjälp av IgE på sin yta
kan de fånga upp antigen som sedan
presenteras för lymfocyter och aktive-
rar Th2-celler. Aktiverade Th2-celler
förutsätts då också kunna initiera upp-
komsten av en eksemreaktion [11]. 

En annan väg för aktivering av T-cel-
ler vid AE utgör Staphylococcus au-
reus, som genom produktion av så kal-
lade superantigener ospecifikt kan akti-
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vera T-lymfocyter till produktion av in-
flammatoriska mediatorer [12]. 

Störningen i hudens barriärfunktion
medför sänkt förmåga att binda och hål-
la kvar vatten i hornlagret samt ökad ge-
nomsläpplighet för olika ämnen. Denna
störning beror på låg halt av framför allt
ceramider i hornlagret, det område där
barriären är lokaliserad. Essentiella
fettsyror fungerar som byggstenar till
hornlagrets lipider. Vid essentiell fett-
syrebrist ses dålig hudbarriär, rodnad
och fjällning. 

En teori är att det skulle föreligga en
defekt i metabolismen av essentiella
fettsyror vid AE på grund av omognad
av enzymet delta-6-desaturas hos det
nyfödda barnet [13]. Detta enzym om-
vandlar linolsyra till gammalinolen-
syra, varifrån andra metaboliter bildas,
bland andra prostaglandiner. 

Enzymdefekten skulle kunna leda
till brist på de byggstenar som behövs
för att bygga upp en normal hudbarriär.
Den defekta barriären skulle i sin tur
kunna underlätta penetrationen av re-
tande ämnen och sådana peptidantigen
som via IgE på Langerhans’ celler kan
sätta igång en inflammatorisk reaktion.
En av enzymdefekten orsakad låg halt
av prostaglandiner kan också leda till
förhöjd halt av IL 4 och därmed resulte-
ra i störd IgE-reglering.

Diagnostiska kriter ier
Atopiskt eksem är en vanlig sjuk-

dom som i sin typiska form sällan med-
för några diagnostiska svårigheter. År
1980 publicerade Hanifin och Rajka di-
agnostiska kriterier för AE [1] som se-
dan dess tillämpats både i klinisk prax-
is och i forskningssammanhang och
som fortfarande fungerar tillfredsstäl-
lande (Faktaruta 1). Ett förslag till för-
enklade diagnostiska kriterier har dock
nyligen publicerats [14].

Den kliniska bilden
varierar med åldern
Typiskt för det atopiska eksemet är

en karakteristisk utbredning som dock
växlar under olika perioder i livet. Un-
der spädbarnsåret ses ofta ett vätskande
rodnat eksem på kinder (Figur 1) och
sträcksidor av armar och ben. Eksemet
kan engagera hela kroppen inklusive
hårbottnen, men själva böjvecken och
blöjregionen är sällan engagerade. 

Under småbarnsåren flyttar sig ekse-
met till böjvecken, framför allt till arm-
och knäveck (Figur 2). Vanliga lokali-
sationer är också vrister och handleder,
där huden på grund av långvarig klåda
och rivning kan bli kraftigt förtjockad,
så kallad likenifiering. Nu kan också
fläckvisa eksem på händerna uppkom-
ma, oftast på handryggar (Figur 3) och
kring handleder, men ibland också så
kallad pulpit med sprickbildning och
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Diagnostiska kriter ier för att f astställa diagnosen
atopiskt eksem (modifierat efter Hanifin och Rajka [1]).

Tre eller fler huvudkriterier måste finnas:
1. Klåda
2. Typisk utbredning och utseende:

– Likenifiering i böjveck
– Engagemang av ansikte och extremiteters sträcksidor hos barn

3. Kronisk eller kroniskt recidiverande dermatit
4. Atopisk hereditet eller ytterligare atopisk manifestation (astma, rinit)

plus tre eller fler bikriterier:
– iktyos/accentuerade veck i handflator/keratosis pilaris
– positivt pricktest
– förhöjd serum-IgE
– tidig debut
– benägenhet för hudinfektioner (särskilt Staphylococcus aureus och 

herpes simplex)/nedsatt cellmedierat immunförsvar
– benägenhet för icke allergiskt hand- och foteksem 

– eksem på bröstvårtor
– keilit
– återkommande konjunktivit
– infraorbitala veck
– keratokonos
– främre subkapsulär katarakt
– mörk hud kring ögon
– ansiktsblekhet/ansiktsrodnad
– pityriasis alba
– främre halsveck 
– klåda vid svettning
– ylleintolerans och intolerans för fettlösliga ämnen
– perifollikulär accentuering
– födoämnesintolerans
– förlopp påverkat av yttre/emotionella faktorer
– vit dermografism/fördröjd avblekning

FAKTARUTA 1

Figur 1. Typisk utbredning
av atopiskt eksem på

kinder hos 9 månaders
pojke.
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fjällning på fingertopparna. En litet mer
ovanlig variant av atopiskt eksem i den-
na ålder är hudfärgade papler över arm-
bågar och knän.

I tonåren finns ofta eksem kvar i böj-
vecken, men nu ses även en spridning
till ansiktet. En variant är eksem på
skinkorna och på baksidan av låren.
Detta ses ofta hos tonåringar och miss-
bedöms då ibland som »allergi mot häst
eller mot toalettsits». Hos unga vuxna
ses ofta utbredd rodnad och svullnad av
ansikte, hals och bröst förutom kvarstå-
ende eksem i böjveck. Frekvent kontakt
med vatten och rengöringsmedel ger
ofta ett icke-allergiskt kontakteksem på
händerna.

Torr hud ses i alla åldrar liksom klå-
da, som är det helt dominerande symto-
met. Klådan leder ofta in i en ond cirkel

med störd nattsömn, mer klåda, ökad
rivning och försämring av eksemet.
Ofta uppstår sekundär infektion orsa-
kad av Staphylococcus aureus eller av
virus (molluscum contagiosum, herpes
simplex). 

Ofta läker AE ut helt redan före skol-
debuten, men recidiverar ibland i pu-
berteten eller i tidig vuxen ålder. Pro-
gnossiffror varierar mycket i olika un-
dersökningar. I en stor svensk studie var
recidivfrekvensen i tidig vuxen ålder
mellan 40 och 60 procent. Flera ogynn-
samma faktorer med ökad risk för reci-
div kunde urskiljas såsom utbrett ek-
sem, tidig debut, förekomst av samtidig
hösnuva eller astma, kvinnligt kön och
kvarstående torr hud [15].

Försämrande faktorer
Hos individer med ärftlig disposition

för AE kan eksemet utlösas eller försäm-

ras av en rad olika faktorer. Dessa kan
vara av såväl allergisk som icke-allergisk
natur, och pålagring av andra typer av
eksem eller av infektioner kan kompli-
cera den kliniska bilden (Faktaruta 2).

Betydelsen av olika faktorer varierar
också mellan individer, och även hos en
och samma individ sker ofta föränd-
ringar under det i regel mångåriga sjuk-
domsförloppet. Med undantag för de
första levnadsåren tycks icke-allergiska
faktorer dominera.

Jästsvamp, kvalster, födoämnen
– tänkbara allergener
Diagnosen atopiskt eksem ställs på

basen av anamnes och klinisk bild. Där-
efter bör utredningen fokuseras på att
identifiera tänkbara »triggerfaktorer»
(Faktaruta 2), och det är väsentligt att
för varje patient identifiera de individu-
ella försämrande faktorerna. En nog-
grann sjukhistoria och kliniskt status
ger ofta tillräcklig information. 

Total-IgE i serum samt i fluoresce-
rande allergibindningstest, RAST, är
vid enbart eksem av begränsat värde då
normal IgE-nivå ej utesluter atopiskt
eksem, liksom ett högt IgE-värde inte
behöver avspegla klinisk sjukdom. Vid
samtidiga slemhinnesymtom eller vid
misstanke på födoämnesallergi kan
dock Rast-test eller pricktest vara av
värde. 

Födoämnen kan hos små barn spela
stor roll för eksemet [7], medan bety-
delsen hos vuxna är mindre. Vid miss-
tänkt födoämnesprovocerat AE är eli-
mination och eventuell provokation
nödvändiga för bedömning av positiva
tests kliniska relevans. Provokation bör
naturligtvis ej göras om risk för ana-
fylaktisk reaktion föreligger. Vid terapi-
resistens och då anamnes och status in-
ger misstanke om bakomliggande aller-
gi bör patienten remitteras till specialist. 

Enligt flera studier kan kvalster vara
ett relevant allergen vid AE [8, 16]. Hos
patienter med positivt Rast- eller prick-
test för kvalster rekommenderas inte
komplicerad sanering innan man fast-
ställt om patienten verkligen är expone-
rad för kvalster. Enkel metodik finns
tillgänglig för att mäta kvalsterföre-
komst i patientens miljö. 

Ett annat tänkbart allergen är Pity-
rosporum ovale [9], en lipofil jästsvamp
som tillhör hudens »normalflora».
Många patienter med AE har specifika
IgE-antikroppar mot denna jästsvamp.
Förutom Staphylococcus aureus’ super-
antigena egenskaper är det möjligt att
denna bakterie kan fungera som aller-
gen [9,12]. Att odla bakterier eller jäst-
svamp är dock sällan motiverat på grund
av den höga koloniseringsfrekvensen. 

En ny testmetod, sk atopy patch test
(APT), är under utveckling. Med denna
metod appliceras det högmolekylära
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Figur 2. Eksem i knäveck hos 8-årig flicka.

Figur 3. Icke allergiskt kontakteksem på
händerna hos atopiker.
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antigenet epikutant under ocklusion,
vanligen efter att barriärskada framkal-
lats. Allergenet penetrerar då ner i epi-
dermis, där det sannolikt fångas upp av
IgE-molekyler som binder till IgE-re-
ceptorer på Langerhans’ celler [10]. Al-
lergenspecifika Th2-celler aktiveras
därmed och initierar en eksemreaktion
som immunhistologiskt är densamma
som i lesionell atopisk hud [11, 16]. 

En positiv APT-reaktion för kvalster
ses hos cirka 20–50 procent av vuxna
patienter med AE [17, 18]. Enstaka pa-
tienter med enbart luftvägsallergi kan
reagera i testet men får då oftast en urti-
kariell eller erytematös reaktion. 

En positiv eksemreaktion i detta test
har vid AE därför sannolikt högre spe-
cificitet än ett positivt Rast- och/eller

pricktest. Testmetoden tillämpas ännu
ej i klinisk praxis, men standardise-
ringsarbeten och utvärdering av meto-
dens kliniska värde pågår [17, 18].

Standardepikutantest kan ibland
vara indicerat. Detta gäller framför allt
vid handeksem där pålagring av t ex
nickelallergi kan ha betydelse. Ett tera-
piresistent eksem bör också alltid utre-
das med epikutantest för att avgöra om
det föreligger inslag av allergiskt kon-
takteksem mot tex kortikosteroider el-
ler något konserveringsmedel i patien-
tens lokalbehandling.

Behandlingen måste bryta
klåda–riv-cirkeln
All behandling av AE syftar till att

bryta den onda klåda–riv-cirkel som så

lätt etableras vid denna hudsjukdom.
Hörnstenarna i terapin är: undvikande
av försämrande faktorer; lokal korti-
kosteroidbehandling; mjukgörande lo-
kalbehandling samt information om
sjukdomen och dess förlopp. 

Därutöver finns flera olika behand-
lingar såsom antibiotika vid sekundär
infektion, ljusbehandling, sk fotoke-
moterapi samt intern behandling med
olika immunmodulerande läkemedel
vid svårt atopiskt eksem. Vi kan idag ef-
fektivt behandla olika former av AE,
även om vi inte kan »bota» eksemet. De
flesta patienter kan behandlas i öppen
vård på olika vårdnivåer (Faktaruta 3). 

Lokala kortikosteroider har innebu-
rit en revolution för behandling av ek-
semsjukdomar och utgör idag grunden
för behandling av AE [19]. En ibland
felaktig användning av denna behand-
ling har lett till att dessa preparat delvis
kommit i vanrykte, vilket medför risk
för underbehandling. Det är därför
mycket viktigt att känna till och infor-
mera om hur utvärtes kortikosteroider
skall användas. 

Dessa indelas i fyra grupper: grupp I
(svag), grupp II (medelstark), grupp III
(stark), grupp IV (extra stark). Vid valet
av styrka måste hänsyn tas till patien-
tens ålder, eksemets svårighetsgrad och
vilket område som skall behandlas.

Vid akut uppblossning och likenifie-
rade plack bör principen vara »slå hårt,
sätt ut mjukt», men för underhållsbe-
handling bör svagast möjliga styrka ef-
tersträvas. Hos barn under 2 år bör i
princip grupp I-steroider användas (un-
dantag finns). Hos äldre barn kan me-
delstark/stark kortikosteroid användas
under kort tid (högst 10 dagar) vid akut
uppblossning och likenifierat eksem
utanför ansiktet. Hos tonåringar och
vuxna kan avgränsade eksemområden
fordra mer långvarig behandling med
grupp III-steroid. Grupp IV bör endast
förskrivas av dermatologer. 

Korrekt använda ger lokala kortiko-
steroider sällan biverkningar. Mjukgö-
rande lokalbehandling används alltid
parallellt med lokala steroider och ökar
hudens hydrering, förbättrar den skada-
de hudbarriären, minskar risken för
hudirritation, mobiliserar kortikosteroi-
der som bundits i hornlagret samt lind-
rar klåda. Huden kan aldrig »vänja sig»
vid mjukgörande medel med påföljande
minskad effekt, vilket tyvärr är en van-
lig missuppfattning. 

Mjukgörande behandling skall an-
vändas flera gånger dagligen och alltid
efter dusch eller bad. Mjukgörande me-
del bör förskrivas på recept som rabatt-
berättigat läkemedel, då det rör sig om
långvarig behandling av sjukdom. Ofta
används beredningar med tillsats av
2–10 procent karbamid eller 20 procent
propylenglykol. Apoteken tillhanda-
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Exempel på utlösande eller försämrande faktorer vid atopiskt eksem.

IgE-medierad allergi
Klassisk »typ 1-reaktion» eller reaktioner medierade via IgE på Langer-
hans’ celler mot tex födoämnen, mikrober i huden eller luftburna allergen.

Hudkontakt med retande, uttorkande eller klådprovocerande ämnen
T ex traumiterativt handeksem orsakat av vatten och rengöringsmedel, 
irritation av kosmetika, fruktsafter, kemikalier, klåda av ylle.

Födoämnen som verkar eksemförsämrande via andra 
mekanismer än allergi
T ex starka kryddor, vissa bär och frukter, alkohol.

Klimatfaktorer
Värme, svettning, solfattigdom, låg luftfuktighet (inom- och utomhus).

Rivning
En stor del av de synliga hudförändringarna är sekundära till rivning.

Stress
Såväl psykisk som fysisk stress.

Reaktioner på mikrober i huden
Pålagrad sekundärinfektion av bakterier, svampar eller virus. Reaktioner
medierade via »superantigen» från tex koloniserande stafylokocker.

Pålagring av fördröjt allergiskt kontakteksem
Mot t ex lokalbehandlingsmedel, nickel, parfymämnen, gummi,
kolofonium.

FAKTARUTA 2

Förslag till omhändertagande av patienter med atopiskt eksem.

Nivå I. Alla läkare som sköter patienter med atopiskt eksem:
Eliminera/minimera utlösande faktorer, förskrivning av lokala kortiko-
steroider och mjukgörande medel, information om sjukdomen, behand-
lingsprinciper och prevention.

Nivå II. Läkare med särskilt intresse av patienter med atopiskt eksem:
Eksemskola med utförligare information samt praktisk instruktion/övning i 
hur man smörjer och bandagerar.

Nivå III. Dermatologer:
Fototerapi, framför allt UVAB, vid svårt eksem PUVA alternativt 
cyklosporin, eventuellt cytostatika.

FAKTARUTA 3



håller en »lathund» över lagerhållna be-
redningar. Det är viktigt att tillräcklig
mängd förskrivs (Tabell I).

Se upp med bakteriella 
hudinfektioner
Bakteriella hudinfektioner leder ofta

till för sämring av atopiskt eksem och
behandlas i första hand med internt
antibiotikum såsom flukloxacillin eller
dikloxacillin. Lokala antibiotika såsom
fucidinsyra kan användas vid begränsa-
de hudinfektioner. Eczema herpeticum,
dvs infektion med herpes simplex-virus
i atopiskt eksem, är ett besvärligt till -
stånd där systembehandling med
acyklovir bör sättas in så tidigt som
möjligt. Antimykotisk lokalbehandling
kan ibland ha bra effekt hos tonåringar
och vuxna med eksemutbredning inom
huvud–hals-område där man misstän-
ker att Pityrosporum ovale är en för-
sämrande faktor.

Fototerapi och fotokemoterapi, i
dagligt tal »ljusbehandling», har god ef-
fekt vid atopiskt eksem. Effektivast är
PUVA (peroral psoralen + UVA-ljus),
därnäst i fallande ordning UVAB (kom-
binerat kort- och långvågigt UV-ljus),
UVA och UVB. På många hudkliniker
finns också »mjukröntgen» (Bucky) för
behandling av vuxna som har ett be-
gränsat antal förtjockade eksemfläckar
eller handeksem.

Antihistaminers klådlindrande ef-
fekt vid AE är under debatt. Tills vida-
re får antihistaminer anses ligga utan-
för basbehandlingen även om den se-
derande effekten, vilken ej nödvän-
digtvis är liktydig med klådlindring,
kan vara värdefull under en begränsad
tid. Vid sedering kan graden av rivning
minska något genom att sömnen blir
djupare.

Peroral kortikosteroidbehandling
kan användas som »krisintervention»
under kort tid (3–4 veckor). Behandling
med cyklosporin A kan övervägas vid
svårt AE liksom andra immunmodule-
rande läkemedel såsom azatioprin och
metotrexat. Forskningsmässigt har in-
jektionsbehandling med gammainter-
feron, alfainterferon samt tymopentin
använts.

En rad »naturläkemedel» har uppgi-
vits ha effekt, exempelvis kinesiska ört-
extrakt. Essentiella fettsyror, framför-
allt gammalinolensyra, är registrerade

läkemedel i flera europeiska länder för
indikationen atopiskt eksem, dock ej i
Sverige.

Eksemskola ökar effekten 
Föräldrar till barn med AE samt ton-

åringar och vuxna med kvarstående ek-
sem måste få utförlig och upprepad in-
formation om sjukdomen och dess be-
handlingsprinciper. Sådan så kallad ek-
semskola ökar effekten av given lokal-
behandling. Häri måste ingå informa-
tion om prevention av såväl eksem som
andra atopiska manifestationer. 

Rivning på grund av klåda är en
central komponent vid AE. Kunde riv-
ningen förhindras skulle inte sekundär-
efflorescenser såsom exkoriationer el-
ler likenifiering uppträda. Klådan lind-
ras bäst med lokala kortikosteroider. 

En del patienter får en stark ovana att
riva sig. Att göra patienten medveten
om detta samt att försöka få honom/
henne att ersätta rivningen med något
annat beteende, t ex nypning i huden
(habit reversal), kan vara ett värdefullt
komplement till övrig behandling. 

Atopiskt eksem är inte en psykoso-
matisk sjukdom men kan försämras av
emotionell stress och konflikter. Vidare
kan sjukdomen ge upphov till en för-
sämrad livskvalitet.

Utebliven förbättring trots adekvat
behandling kan bero på någon av föl-
jande faktorer: Patienten slarvar eller
har slutat med lokalbehandlingen; en
stafylokockinfektion kan göra att ekse-
met blossar upp; underbehandling vad
gäller kortikosteroidens styrka;patien-
ten kan ha utvecklat kontaktallergi mot
lokalbehandlingsmedlen inklusive själ-
va kortikosteroiden.

Amma länge, tänk på kosten,
undvik pälsdjur, ventilera väl 
Tidig exponering för såväl födoäm-

nes- som luftburna allergen antas vara
av betydelse för utvecklandet av atopisk
sjukdom. Det är ännu för tidigt att utta-
la sig om huruvida exponering redan
under fosterstadiet är av betydelse, var-
för profylaktiska åtgärder under gravi-
diteten inte rekommenderas generellt.

Följande råd brukar ges vid atopisk
hereditet för att förebygga eller senare-
lägga debut av atopisk sjukdom [20]:
Barnet bör ammas så länge som möjligt,
gärna 4 månader eller längre. Ägg- och

fiskhaltig kost introduceras först vid
1 års ålder. Päls- eller fjäderbärande
husdjur undviks för att minska mäng-
den luftburna allergen. Därutöver bör
man sörja för god ventilation och und-
vika dun och tagel i barnets säng. To-
baksrökning i hemmet undviks.

För att minska risken för handeksem
i vuxen ålder bör yrkesvägledning med
råd att undvika yrken med våt- och
kemikaliekontakt ges till mellan- och
högstadiebarn med kvarstående AE. 

Ingen definiti v bot men 
livskvaliteten kan förbättr as
Vi har med denna artikel velat ge en

översikt av patogenes, klinik och be-
handling vid atopiskt eksem men också
visa på nya spännande forskningsdata
som sannolikt kommer att leda till änd-
rade profylaktiska och terapeutiska
möjligheter i framtiden. Nya forsk-
ningsrön talar för att en IgE-medierad
reaktion via Langerhans’ celler kan ut-
göra en del i patogenesen vid AE. 

Det är viktigt att patienter med AE
genomgår en adekvat utredning för att
identifiera utlösande eller försämrande
faktorer. Lokalbehandling utgör idag
fortfarande grundbehandlingen, men
under de senaste åren har andra effekti-
va behandlingsmetoder tagits fram som
möjliggör en drägligare tillvaro för de
värst drabbade. 

Även om vi idag inte kan erbjuda nå-
gon definitiv bot bör patienter med ato-
piskt eksem alltid kunna erhålla profes-
sionella råd och effektiv behandling.
För flertalet kan därmed livskvaliteten
markant förbättras.
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Tabell I. Minimiförbrukning av kräm (gram) vid smörjning 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
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Medel mot förgiftningar orsaka-
de av bett av giftiga djur, som

spindlar, skorpioner och ormar, har
sedan långliga tider varit eftersökta.
Apotekskärlet på bilden är märktthe-
riaca, av grekiskans ther eller theri-
on, som betyder skadligt eller giftigt
djur. Dessa preparats påstådda effek-
ter mot animaliska gifter kom så
småningom att omfatta även andra
gifter, för att senare påstås hjälpa mot
de flesta krämpor.

Medlen var i sina tidigaste former
sammansatta av ett stort antal olika
ämnen från växtriket, t ex saffran,
myrra, kardemumma, valeriana och
angelika. Opium var ofta en betydan-
de komponent. I det romerska riket
komponerade kejsar Neros livläkare
Andromachos en teriak med över 60
ingredienser bland vilka nu också
huggormskött skulle ingå. Denna te-
riak kom att bli den nya tidens uni-
versalmedel, och påstods hjälpa även
mot den böldpest som på 1300-talet
hotade länderna kring Medelhavet.

Även i vårt land hade man förtro-
ende för teriaken. I det hus- och re-
seapotek som 1777 sammanställdes
av Rosén von Rosenstein angavs te-
riak kunna hjälpa mot ett flertal sjuk-
domar, bl a kolik, diarré och hosta.
Enligt vår Pharmacopoeia Holmien-
sis från 1686 ingick i teriak 66 be-
ståndsdelar, men i Pharmacopoea
Suecica från 1775 hade antalet kom-
ponenter minskat till åtta och något

ormkött brukades inte längre. I farma-
kopéns sjunde upplaga år 1869 var
det ärevördiga medlet struket.

Urban Hjärne, som avled 1724, är
känd bl a för sin komposition Elixir
amarum Hjernei, där teriak ingick
tillsammans med bl a aloe, rabarber,
saffran och gentiana. Under namnet
»Hjärnes testamente» kvarlevde den-
na beredning i något modifierad form
ännu i våra dagar. Dock hade den
opiehaltiga teriaken uteslutits.

Roland Ericsson
apotekare, Apotekarsocieteten,
Stockholm
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Summary

Atopic dermatitis is on the increase 
in Sweden, despite advances 
in our knowledge of its pathogenesis 
and treatment

Ylva Werner Linde, Maria Böhme, Lennart
Emtestam, Lena Holm, Anders Hovmark,
Carl-Fredrik Wahlgren

Läkartidningen 1998; 95: 5507-14

The past twenty years have witnessed an in-
creasing incidence of atopic dermatitis in Wes-
tern Europe. The article consists in a discussion
of the pathogenesis, clinical signs and treatment
of this common skin disease. Both an IgE-me-
diated reaction on epidermal Langerhans cells,
and a physiological/biochemical defect of the
skin barrier structure may be crucial factors of
the multifactorial pathogenesis. Local treat-
ment with corticosteroids and moisturisers re-
mains the basic approach, though the develop-
ment of new more specific treatments is under
way. Although much remains to be learned
about atopic dermatitis, today all patients can be
offered effective treatment resulting in impro-
ved quality of life.

Correspondence:Dr Ylva Werner Linde,
Dept of Dermatology, Södersjukhuset, SE-
118 83 Stockholm, Sweden.  

e-mail: Ylva.Linde@Hud.SOS.sll.se


