
  

  

  

  

  >) (@BS KLINIKK 
TIMEBEST TLE 23355850 PasientSky od ADR: Youngstorget 2b, 9.ETG, Folkepassasjen, 0181 OSLO 

NETTSIDER: www.hudklinikken.no E-post: post @hudklinikken.no 

    

  

| PASIENTINFO OM VITILIGO — | 
  

Hva er vitiligo? Vitiligo er et flekkvist tap av pigment i hud og/eller slimhinner. 

Dette forekommer hos 1-2% av befolkningen, og det kan vere flere tilfeller i 

samme familie. Flekkene er skarpt avgrenset og er uten irritasjon eller flassing. 

Det kan vere punktvist pigment i flekkene svarende til harsekkene. Det er ingen 

klge. Ved soling blir flekkene lett solbrente, og blir dessuten tydeligere ved at 

den omkringliggende huden blir brun 

  

Hva er arsaken? Pigmentcellene slutter 4 produsere pigment, men vi vet ikke 

hva som setter denne prosessen i gang. Vi antar at kroppens eget immunsystem av en eller annen grunn” 

angriper” det normale pigmentet. Vitiligo forekommer noe hyppigere hos personer med blant annet 

stoffskifteforstyrrelser og sukkersyke. 

Hvilke plager kan vitiligo gi? Forst og fremst er dette et” kosmetisk problem”, men forekommer det 

utbredt og/ eller pa svzert synlige steder som i ansiktet kan denne hudsykdommen medfgre redusert 

livskvalitet. F @ kan det forekomme en lett klge pa affiserte omrader. Flekkene blir lett solbrente da det 

beskyttende pigmentet i huden mangler. Derfor er det meget viktig med god solbeskyttelse. 

Hvordan er forlgpet? Vitiligo utvikler seg som oftest langsomt. Tilstanden kan vere stabil i perioder 

pa mange Ar, for sa 4 utvikle seg videre. I noen tilfeller kommer pigmentet tilbake, men dessverre hgrer 

dette med til unntakene. 

Hvordan kan vitiligo behandles? Mange metoder er fors@kt, men resultatene er ikke tilfredsstillende. 

Lysbehandling, spesielt PUVA-behandling, kan vere til hjelp hos personer med mgrk hudtypen, men 

ofte kommer det tilbakefall etter at behandlingen er avsluttet. Forelgpig ser det ut som smalspektret 

ultrafiolett lys er mest effektivt (TLO1 eller med andre moderne maskiner for eksponering av mindre 

felt) 

I Sverige ble det en periode gjort en behandling som bestod i 4 dyrke pigmentceller fra pasientens egen 

hud og deretter transplantere disse ved hjelp av sma snitt inn i pigmentlgse flekkene. Dette var en meget 

kostbar behandling med varierende resultat. Metoden egnet seg bare for sma hudomrader der 

pigmenttapet var stabilt. 

For a skjule de hvite flekkene kan man bruke dekkremer (eksempelvis Covermark, Dermablend) eller 

selvbruningskremer. 

Kan vitiligo forsvinne? Fullstendig tilbakegang er meget sjelden, men sykdommen kan spontant bli 

bedre. Det kan ogsa skje en gradvis forverring. Forlgpet er vanskelig 4 forutsi. 

Kan det komme bedre medikamenter? Ja, det foregar utpr@ving av biologisk medisin som kanskje 

kan bli tilgjengelig for de verst rammete i I@pet av noen ar. 

#vitiligo #pigmentmangel #pigmentforstyrrelse 
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