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Dråbe-psoriasis



Mønt-psoriasis



Plaque psoriasis



Plaque psoriasis



Lysterapibehandlings-
muligheder af psoriasis

UVB-tl01 behandlinger (smal –og bredspektret)

UVA – behandlinger

PUVA - behandlinger



Klimaterapi - behandling



Inddeling af hudcancer

Modermærke hudkræF malignt melanom

Ikke-modermærke hudkræF 
– NMMSC –

Non malign melanom skin cancer 



Forstadier .l hudcancer

Ak.niske keratoser kan ses som en markør for øget 
risiko for udvikling af 

” ikke modermærke hudkræG ”



Ak.niske keratoser Olsen Grade I-III

Olsen klassifika+on Grade I:       
Klinisk ses som flade, ru, lyserøde  
forandringer uden tegn på forhorning
lokaliseret i solskadet hud.

Forandringer kan nemmest palperes 
og føles som sandpapir og kan bedst 
ses i sidelys. Pigmentering kan 
forekomme. 

Olsen klassifika+on Grade II: 
Moderat tykke forninger på en rød 
baggrund. Kan nemt ses og mærkes. 

Olsen klassifika+on Grade III: 
Tykke, forhornede læsioner                  

- op Rl 1 cm i tykkelse. 



Hudhorn



Ak.niske keratoser

o Incidensen af akRniske keratoser er sRgende i Danmark

o Den kumulerede udsæTelse for UV-stråling spiller en central 
rolle i AK-patogenesen .

o UV-B- stråling (300 nm-320 nm) kan føre Rl direkte DNA-
beskadigelse 



Risikofaktorer
o Høj alder (specielt hos over 60 år)

o Hankøn

o KumulaRv UV-stråling fra sollys

o Solarium 

o Lys hudtype (Fitzpatrick hudtype I-II). 

o Organ- transplanterede (OTP) paRenter, som har været i 
langvarig immunosuppressiv behandling, en markant øget risiko 
for at udvikle AK 



Lokalisa.on ak.niske keratoser (AK)

AK sidder primært svarende Rl de mest solskadede områder :

o Ansigtet (38,6 %) 

o Skalp (12,8 %) 

o Hænder (11,2 %) 



Hyppighed – udvikling af ak.niske keratoser

I Europa udvikler: 

o 15 % af mændene  AK 

o 6 % af kvinderne AK



Hvorfor behandle ak.niske keratoser

Hyppigheden for, at en enkeltstående AK udvikles Rl invasiv
pladecellehudkræF / spinocellulært carcinom SCC (iSCC), er uablaret,  
selvom studier har vist op Rl 0,53 % pr. AK-læsion per år

Spontan regression af AK varierer meget (20-63 %) i forskellige studier, 
mens den spontane regression i områder med flere makroskopisk 
synlige AK er meget lavere – helt ned Rl 7,2 % i et studie 



” Field canceriza.on ”

o Subkliniske (makroskopisk usynlige) læsioner forekommer ca. 10 gange 
så hyppigt som de synlige AK. 

o Kliniske AK og subkliniske læsioner, der findes i et solbeskadiget 
område, kaldes sammenfaTende ”field cancerizaRon ”. 

o Mindst 6 AK-læsioner betragtes som ”mulRple læsioner” i en 
kropsregion (et field) og omliggende område med kroniske akRniske
solskader og hudforhorninger. 







Behandlinger af ak.niske keratoser

Cryoterapibehandling

Eller lokalbehandling med:
oImiquimod (Aldara)
oDiclofenac (Solaraze)
oIngenolbutat (Picato)
oFluoruracil (AcRkerall)



Fotodynamisk terapi
” Field canceriza.on ”

Læsionen forbehandles...            creme påføres...                            og skal virke i tre Rmer...            hvoreFer læsionerne                   
belyses med rødt lys, og                  
tumorcellerne dræbes. 



Spørgsmål



Ikke-modermærke hudkræG
– NMMSC –

Non malign melanom skin cancer 
NMSC udgøres primært af :
o basalcellehudkræF BCC (80-85 %)
o spinocellulært karcinom 

Sjældnere typer af NMMSC :
o Merkelcelle-cancer 
o Kutane sarkomer
o Lymfomer
o Maligne adnekstumorer



Knudeformet basalcelle hudkræG
ansigt



Overfladisk basalcelle hudkræG
krop,arme –og ben



Andre BCC typer
o InfiltraRvt BCC

o Mikronodulær BCC 

o Pigmenteret BCC 

o CysRsk BCC 

o Morpheatype BCC 

o MulRple BCC 



BasalcellehudkræG (BCC)
o Incidensen (antal nye Rlfælde per år) af NMSC er seksdoblet 

inden for de seneste 50 år i Danmark
o BCC er den almindeligste hudkræFform på verdensplan og i 

Danmark  med en registreret incidens på 12.043 (2014) 
herhjemme

o Primært personer i aldersgruppen over 40 år får BCC
o Frekvensen øges med sRgende alder
o Medianalderen på diagnoseRdspunktet er omkring 68 år
o Studier esRmerer en livsRdsrisiko for udvikling af BCC på ca. 30 % 

blandt den kaukaside race 



Risikofaktorer .l BCC
o Massiv udsæTelse for sollys er formodentlig den vigRgste 

miljømæssige risikofaktor
o Udtalt sollyseksponering og solskoldning specielt i barnealderen 

menes at have afgørende betydning 
o Langvarigt forbrug af lyssensibiliserende medikamenter 

(tetracykliner, sulfonamider, fluoroquinoloner og diureRca) har vist 
associaRon med en øget risiko for BCC

o Længerevarende immunosuppressiv behandling er en væsentlig 
risikofaktor

o Organtransplanterede paRenter (OTP) har signifikant øget 
hyppighed, der øges med varigheden af den immunsupprimerende 
behandling 



BCC sidder primært på de mest sollyseksponerede 
områder

65-90 % lokaliseret Rl hoved-hals-regionen

Et større studium viste:
o 64,4 % var lokaliseret i ansigt og skalp 
o 1,9 % på halsen
o 23,9 % på kroppen 
o 1,3 % og 7,9 % på henholdsvis arme - og ben 



Behandlingsvalg BCC 
Mange forskellige behandlingsmuligheder af BCC :

o kirurgisk excision
o elkausRk
o cureTage
o kryoterapi
o imiquimod
o fotodynamisk terapi
o 5-fluorouracil
o røntgenterapi
o vismodegib
o … samt kombinaRonsbehandlinger af ovenstående

Det brede udvalg af behandlinger 
muliggør individualiseret 
behandling i henhold Rl tumors 
histologiske og kliniske 
karakterisRka og paRentønske
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Spinocellulært carcinom (SCC) 
/ pladecellehudkræG 

o Spinocellulært carcinom (SCC) er den næsthyppigste form for hudkræF 
o Personer med lys hud, som bor i tropiske egne har den højeste risiko 

for udvikling af SCC
o Prognosen er heldigvis god: 5-års overlevelsen er over 90 %. 
o Organtransplanterede paRenter har op Rl 250 gange øget risiko for SCC 

på grund af den ledsagende immunsupprimering og bør derfor følges 
regelmæssigt i dermatologisk regi

o Tumor opstår oFest i UV-eksponeret hud, som isse, overlæbe, ører og 
håndrygge. Den omgivende hud vil oFe udvise tegn på akRnisk
degeneraRon; inklusiv akRniske keratoser. SCC bør som udgangspunkt 
alRd behandles



Hvordan opstår spinocellulært carcinom (SCC)? 
o SCC udgår fra pladeepitel heraf navnet placecellehudcancer

o 60 % udvikles primært fra akRniske keratoser

o SCC kan også udvikles fra :
• Mb. Bowen.
• SCC kan udvikles som følge af kronisk inflammaRon i huden, 

herunder kronisk infekRon, fx fra onkogene typer af human 
papillomavirus (HPV). 

o SCC kan også udvikles Rlsyneladende spontant 



SCC på kind og læbe



SCC behandling

o Kirurgisk mernelse

o Strålebehandling

(cryobehandling, immunmodulerende behandling med 
stoffer som imiquimod, interferon, 5-flourouracil eller 

fotodynamisk terapi (PDT))
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Keratoacanthom



Keratoakantom

En hur+g voksende hudtumor. 

o Forekommer hyppigst på soleksponerede hudområder blandt 
midaldrende. 

o Keratoakantomet har relaRon Rl den kumulerede eksponering af UVA og 
UVB- sollys. Keratoakantomet er oFe lokaliseret på hovedet eller 
overekstremiteterne hvilket understøTer denne teori.

o Keratoakantom forekommer hyppigst i den kaukaside race med en 
frekvens på ca. en tredjedel af forekomsten af spino/ planocellulært
carcinom (SCC) uanset hvilket UV-indeks der er i omgivelserne

o Forekomsten af keratoakantom blandt den mandlige del af befolkningen 
er omtrent tre gange højere end blandt den kvindelige. 



Behandling keratoakantom

Fuldstænding ”in toto excision” af keratoakantomet bør således
foretrækkes med henblik på sikker patologisk diagnose med frie 

resekRonsrande og sikker udelukkelse af spinocellulært carcinom



Spørgsmål



Eksempel på sjældne ikke-modermærke 
hudcancer.    -NMMSC –

o Merkelcelle cancer.

o Kutane sarkomer.

o Lymfomer.

o Maligne adnekstumorer.



Merkelcelle cancer

o Merkelcelle karcinom er en sjælden, aggressiv  hudtumor
o Høj forekomst af lokalrecidiv, regional spredning og mernmetastaser
o I 2008 blev det opdaget, at Merkelcelle karcinom kan udvikles eFer 

infekRon med Merkelcelle polyoma virus
o Hyppigst i aldersgruppen over 60 år, immunsupprimerede paRenter og i 

sollyseksponerede områder



Lokalisa.on Merkelcelle hudtumor.

50% lokaliseret i hovedhalsområdet. 

30% på benene.

15% på armene og resten på øvrige del af kroppen.



Merkelcelle cancer

o Merkelcelle karcinomet ses primært blot som en rødlig eller violet 
forhøjning,

o Typisk først behandlet med lokalsteroid eller anRbioRka, hvorfor der 
oFest er diagnosRsk forsinkelse. 

o Der udvikles hurRgere vækst over to-tre måneder, hvor der klinisk ses 
en rødlig eller violet knudeformet

o Forandring i huden.



Merkelcelle cancer
oGe fejldiagnos.ceret

o spinocellulært karcinom
o basalcelle karcinom
o pyogent granulom
o keratoakantom
o malignt lymfom
o malignt melanom 
o kutan metastase



Merkelcelle hudtumor - behandling

o Kirurgi 

o Adjuverende strålebehandling.

o Avelumab (anR-PDL1) er blevet FDA godkendt i marts 2017 Rl 
behandling af metastaRsk Merkelcelletumor.



Spørgsmål



Modermærke kræG 
malign melanom

o Malignt melanom er en af de hyppigste kræFformer blandt unge voksne, specielt 
kvinder

o Den kræFform, som øges mest i hyppighed med ca. 3-5 % sRgning pr. år
o I Danmark angives en 10-dobling af forekomsten inden for de sidste 50 år
o 2012 var der 2.060 registrerede Rlfælde af malignt melanom i Danmark
o Ekspertgruppe under WHO konkluderer, at der er direkte sammenhæng mellem brug 

af solarium og modermærkekræF
o Solforbrænding i børne- og ungdomsårene ser ud Rl at have større betydning end 

solforbrænding senere i livet
o Antallet af almindelige modermærker på en persons krop er korreleret Rl risikoen for 

at udvikle malignt melanom
o Maligne melanomer udvikler sig ikke nødvendigvis på steder på kroppen med 

maksimal soleksponering



ABCDE



Modermærke kræG 
malign melanom

• superficielt spredende melanoma (ca. 75 %), 

• nodulære melanomer (ca. 10-15 %), 

• akralt lenRginøst melanom (ca. 5-10 %), 

• lenRgo maligna melanoma (ca. 5 %) 

• sjældent forekommende amelanoRsk melanoma og desmoplasRsk
melanom



superficielt spredende melanoma (ca. 75 %) 



Nodulære melanomer (ca. 10-15 %), 



Akralt len.ginøst melanom (ca. 5-10 %), 



Len.go maligna melanom



Metastase med malign melanom



Behandling

PlasRkkirurgisk afdeling bestemmer, hvorvidt der skal foretages 
supplerende senRnel node, og planlægger eventuel yderligere 

udredning ved mistanke om dissemineret sygdom 

(scanning – FDG-PET/CT, røntgen af thorax, blodprøver) 
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