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Innledning/bakgrunn  

• Non-melanom hudkreft er den hyppigst observerte kreftformen 
blant kaukasiere 

• Viktigste risikofaktorer er UV stråling, ioniserende stråling 
immunsupprimerende behandling samt genetisk disposisjon 

•  Progressiv akkumulering av genetiske endringer bl.a. på bakgrunn 
av UV stråling   

•  Sentralt er Cancer gener–oncogener og tumor suppressor gener 
bl.a. p 53  



Innledning/bakgrunn 

•   Insidensen øker med alder, tydelig økning av BCC hos menn etter 
60 års alderen 

• Ved BCC mener man intermitterende episoder med UV stråling er 
av betydning i patogenesen 

• Ved plateepitelkarsinom er det akkumulert UV eksponering 
gjennom livet med en mere klassisk neoplasiutvikling 

•   I normalpopulasjonen utjør BCC ca 75-80 % og 
plateepitelkarsinomer utgjør 25 %  



Innledning/bakgrunn 

•  Tilnærmet omvendt fordeling hos organtransplanterte  
• Organtransplanterte har markert øket insidens av non melanom 

hudkreft primært plateepitelkarsinomer 
•  Insidensen av BCC er 5-10 ganger høyere enn i befolkningen for 

øvrig, insidensen av plateepitelkarsinomer er 40-250 ganger 
høyere  



Aktiniske keratoser og plateepitelkarsinom 

• AK er den mest vanlige hudforandringen man ser i praksis  
•  Solskadet hud oftest på hodet, panne, ansikt, øreflipper, 

håndrygger, øvre trunkus og ekstremiteter  
• Eldre personer, lys hud og kronisk soleksponering 
•  Primærlesjon: ru erytematøs papel med gullig skjelling 
• Ofte bakgrunn med endret pigmentering og rynker i huden  
•  Lett ømhet/sårhet  
•  Fra noen mm til større konfluerende lesjoner  



Aktiniske keratoser  



Aktiniske keratoser  

• Mere avanserte lesjoner er typisk tykkere med mere skjelling 
• Hyperkeratotiske AK kan utvikle cornu cutaneum (hudhorn) 
• Bør biopseres da ca 15 % kan utvikles til plateepitelkarsinomer 
• Obs ved palpasjonsømhet kan være utvikling mot Ca in situ som 

trenger noe kraftigere behandling 
• CA in situ; Mb Bowen (full tykkelse atypi) ikke alltid lett å skille 

AK og Ca in situ ta biopsi   



Aktinske keratoser 



Plateepitelkarsinom 

• Oppstår oftest på bakgrunn av solskadet hud hodebunn, ansikt 
bryst og håndrygger 

• Oftest raskere vekst enn basalcellekarsinomer ofte mere ømme 
ved berøring 

• Mere tumorvolum enn AK 
• Ofte mere aggresiv vekst ved lokalisasjon på lepper, ører og 

slimhinner vulva og penis 



Plateepitelkarsinom  



Basalcellekarisnom 

• BCC oppstår som regel i soleksponert område sjelden i håndflater 
fotsåler og slimhinner 

• Ulike typer; Nodulære, superficielle og infiltrerte  
•  I tillegg ulike histologiske subtyper  
• Noduløse/infiltrerende vekst oftest ansikt og ekstremiteter 
•  Superfisielle oftest lokalisert til trunkus     





Basalcellekarsinom 

• Noduløse BCC er vanligste subtypen utgjør ca 50%  
• Oftest ansikt, kinn, nasolabialfold panne og øyebryn 
•  Perlemorslignende rand med telangiectasier  
• Ulcerasjon 



Basalcellekarsinom  



Basalcellekarsinom 



Basalcellekarsinom 



Basalcellekarsinom 

•  Superfisielle  
•  Typisk lokalisert som velavgrensede erytematøse makler/plaques 

fra noen millimeter til flere cm i diameter 
•  Fokal skjelling med crustedannelse atrofi og hypopigmentering 
•  Ses oftere i yngre alder gj. snitt 57 år  
•  Primært horisontalt vekstmønster, men kan utvikle seg med mere 

invasiv vekst og mere noduløst mønster 



Superfisielt BCC 



Superfisielt/morfeaformt BCC 



Basalcellekarsinom  

• Morfeaforme er mindre vanlig anslått 10-15 %  
• Ofte dårlig avgrenset med lett elevert eller innsunkent område 

lyserødt mot hvitt kan også se cruster med erosjon og papler i 
tillegg telangiectasier 

• Morfeaforme har mere lokalt aggressivt vekstmønster  



Morfeaformt Basalcellekarinom 



Morfeaformt basalcellekarsinom  



Non-melanon hudkreft diagnose/behandling 

• Hudbiopsi 4-5 mm stansebiopsi formalin  
• Generelt behandlingen tilpasses diagnose, lokalisasjon, alder, 

kosmetisk resultat  
• Krem-smørebehandling 
• Aldara , Picato 
•  PDT (fotodynamisk terapi) konvensjonell PDT og dagslys PDT 
•  Standard eksisjon/Mohs kirurgi  
• Curetage/Cryo  
•  Stråleterapi 



Behandling  

• Aktiniske keratoser  
• Krem alternativt PDT, Cryobehandling 
•  Plateepitelkarsinomer 
• Kirurgi eller strålebehandling 
• BCC  
• Høy risiko lesjoner; Kirurgi evt. Mohs kirurgi/stråling 
•  Superfisielle; PDT, Aldara alt. Curetage/Cryo  



UV-bestråling  

• UV-dosen mere avhengig av adferd enn den enkelte sin 
disposisjon/toleranse/hudtype 

• Høy UV dose dager med mye sol og lite klær 
• De som blir solbrent har hatt ca 50% høyere UV dose enn de som 

ikke blir brent 



UV-bestråling 

•  Størst i de Nordiske land juni-august, dager med mye sol lite skyer 
ferietid.  

•  «sjokk-soling» – nordmenn på sydentur! 

•  Solarium 



Solbeskyttelse 

•  Filtre som hindrer UV stråler 
• Kan være kjemiske, fysiske eller kombinasjon 
• Kjemisk filtre trenger inn i huden  
•  Fysiske filtre ligger utenpå fysisk filtre til de med sensitiv hud 
•  Faktor 15 – 93% beskyttelse  faktor 30 – 96% beskyttelse 



Solbeskyttelse 

• Unngå høy eksponering i barndommen  
•  Påkledning tryggest for barn 
•  Solkrem: studier viser at de fleste bruker for liten dose bør 

anslagsvis øke med x4 
• En påsmøring 20-25 ml  
•  Solkrem langs pekefingeren og  
•  gjenta 20-25 ganger  
• Hver 3-4 time  


