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Primer zmerno hude 
oblike aken (avtor: 

Mojca Bizjak).

Ali obstaja učinkovito
ZDRAVLJENJE AKEN?

A
kne (lat. acne vulgaris) so vnetna kožna bolezen 
dlačno-lojničnih enot, ki se najpogosteje kaže na 
obrazu, manj pogosto na hrbtu in prsnem košu. 
Običajno jih spremlja prekomerno izločanje loja. 

Klinična slika aken je lahko zelo raznolika s pojavom 
komedonov, vnetnih sprememb, vse do agresivnih 
sprememb v obliki globokega vnetja z vozliči in občasno 
tudi s sistemskimi simptomi. Ločimo blago, zmerno in 
hudo obliko. Prizadanejo vse starostne skupine, vendar 
jih najpogosteje opazujemo pri najstnikih. Pri obolelih 
posameznikih pogosteje opazimo nizko samozavest, 
družbeno izolacijo in depresijo. 

Kdaj obiskati 
dermatologa?

»Dermatologa je smiselno obiskati 
čimprej, pri vsaki obliki aken, tudi 
pri blagih, saj so uspehi zdravljenja 
pogojeni s čim prejšnjim začetkom. 
Nove raziskave kažejo, da je za 
preprečitev pojava brazgotin 
po aknah kritično čimprejšnje 
in intenzivno dermatološko 
zdravljenje«. Dovolj hiter in pravilen 
izbor zdravil (pri blagih oblikah so 
dovolj zdravila v obliki krem alio 
gelov) pa bo tudi iz finančnega 
vidika prihranil marsikateri izdatek 
za nepotrebno »preizkušanje« 
najrazličnejših krem in obiskov 
kozmetičnih salonov.

Zdravljenje aken

Zdravila brez recepta pogosto kot 
aktivne učinkovine vsebujejo benzoil 
peroksid in salicilno kislino. Benzoil 
peroksid je zelo učinkovito zdravilo, 
ki deluje protibakterijsko, salicilna 
kislina deluje protivnetno, obe 
učinkovini pa preprečujeta nastanek 

komedonov. Za topikalno zdravljenje 
imamo na voljo različne učinkovine. 
Najpogosteje uporabljamo retinoide, 
protimikrobna zdravila (klindamicin, 
eritromicin), benzoil peroksid, salicilno 
in azelainsko kislino. Retinoidi so 
zdravilo prvega izbora samostojno 
ali v kombinaciji z drugimi. Prispevajo 
k normalizaciji poroženevanja kože 
v dlačni enoti, kar omogoči odstranitev komedonov 
in preprečuje nastanek novih, ob tem pa delujejo 
protivnetno. 

Vsako zdravilo ima svoj namen

S protimikrobnimi zdravili, ki jih svetujemo pri zdravljenju 
aken, znižamo število bakterij. Azelainska kislina deluje 
protivnetno, protibakterijsko in komedolitično. Večini 
opisanih učinkovin je skupen neželen učinek pojav 
lokalnega draženja z rdečino, suhostjo kože in luščenjem. 
Sistemsko zdravljenje z protimikrobnimi zdravili (derivati 
tetraciklina, makrolidi), oralnimi kontraceptivi in retinoidi 
(izotretinoin) se uporablja pri zmerni in hudi obliki 

aken, vedno sočasno s kombiniranim 
topikalnim zdravljenjem. Ambulantno 
lahko dermatolog opravi lasersko 
zdravljenje, kemični piling ali 
mehanično odstranitev aken. Danes 
lahko uspešno zdravimo skoraj 
vse primere aken. Dermatologi 
zdravimo obstoječe oblike aken, 
preprečimo njihov ponovni nastanek 

in zmanjšamo možnost nastanka brazgotin.
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Povezava med pojavom 
aken in dieto še vedno 

ni popolnoma jasna, 
vendar so najnovejše 
raziskave pokazale 
pozitivno povezavo 

med uživanjem mleka 
in dieto z visokim 

glikemičnim bremenom 
ter aknami.

Raziskave so pokazale, 
da uživanje mleka in dieta 

z visokim glikemičnim 
bremenom poslabšujeta 

stanje aken.

zdravljenje zdravljenje
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Akne sodijo med najpogostejše kožne bolezni 
in imajo nedvomno močan psihosocialni učinek. 

Nedavno opravljene raziskave so bistveno 
pripomogle k razumevanju nastanka bolezni 

in njihovemu učinkovitemu zdravljenju. Danes 
lahko uspešno zdravimo skoraj vse primere aken, 
vendar je pomembno, da se postopka zdravljenja 

lotite skupaj z dermatologom. Tako boste 
preprečili njihov ponovni nastanek in zmanjšali 

možnost nastanka brazgotin.


