
Različne vrste 
brazgotin po aknah

ZDRAVLJENJE BRAZGOTIN 
PO AKNAH

V skoraj vseh stopnjah nastanka aken je prisotno vnetje. 
Ko se vsebina komedona po razpadu sten lojnic 
izlije v okolico, se okrog nje zberejo vnetne celice, 
ki poskušajo tujek odstraniti. Na koži to opazimo 

kot boleče bunčice, komedone ali cistične akne. Vnetje pri 
aknah je destruktiven proces, ki sega globoko v tkivo, kjer so 
locirane strukture folikla, in je praviloma bolj destruktiven 
za globlje kot za povrhnje strukture. Dalj časa kot traja 
vnetje, več je uničenega tkiva in večja je verjetnost za 
brazgotine.
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Brazgotine nad in pod nivojem kože

Brazgotine po aknah delimo v hipertrofične ali dvignjene in 
atrofične, ki so pod nivojem kože. Najpogostejše so atrofične, 
vendar njihove različne oblike zahtevajo drugačne 
pristope zdravljenja. Da lahko zastavimo pravilen načrt, 
moramo analizirati njihov profil, vključno z barvo, robovi, 
elastičnostjo, konsistenco, raztegljivostjo in prisotnost 
fibroze. Hipertrofične brazgotine lahko zdravimo z lasersko 
ablacijo, elektrokavterizacijo ali kirurškim izrezom. Za 

zdravljenje
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oglas

Akne in brazgotine po njih spadajo med 
najpogostejše dermatološke bolezni. Akne so 
najpogostejša folikularna vnetna bolezen, ki 

prizadene približno 80 % otrok in mladostnikov. 
Na njihov nastanek vplivajo povečana tvorba loja, 
zamašitev žlez lojnic in povečano število bakterij. 

Brazgotine po aknah niso preproste za zdravljenje, 
lažje jih preprečujemo. Njihov nastanek vključuje 
tri procese: destrukcijo tkiva, izgubo volumna in 

nastanek brazgotinskega tkiva.



Pri presaditvi dermisa presadek kože (ponavadi odvzet iz 
predela za ušesom) obrežemo do velikosti brazgotine in 
vstavimo pod epidermis brazgotine. 

Pri zdravljenju brazgotin ice-pick odstranimo brazgotino in 
vstavimo zdravo kožo ali defekt preprosto zašijemo.

Različne vrste brazgotin po aknah

Injiciranje lastnega maščevja pri brazgotinah s primanjkljajem 
v podkožnem maščevju

Injiciranje polnil pri brazgotinah s primanjkljajem v podkožnem 
maščevju
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METODO PRESADITVE DERMISA uporabimo, ko 
ima brazgotina ohranjen vrhnji sloj kože in je vleknjena 
zaradi izgube globokega dela kože. Učinek je dolgotrajen.

PUNCH EKSCIZIJA je primerna, ko je brazgotin malo in 
če je koža tanka, zaradi nevarnosti zapletov. 

SUBCIZIJA je primerna za plitve brazgotine z ohranjenim 
epidermisom, s katero dvignemo dno brazgotine in tako 
dosežemo enakomernejšo površino kože.

DERMABRAZIJA mehansko, z brusilnim kamnom, 
odstranjuje tkivo in zmanjšuje njegovo količino.  

MICRONEEDELING je fizikalna metoda, pri kateri z 
tankimi iglicami prodremo v kožo in stimuliramo tvorbo 
novega kolagena.

KEMIČNI PILING ni metoda izbora za odstranjevanje 
brazgotin, vendar srednji in globoki pilingi zgladita robove 
brazgotin, napneta kožo in nekoliko izboljšata njihov videz. 
Cross tehnika pilingov je primerna za zdravljenje globokih 
in ozkih, t. i.  ice-pick brazgotin. Kombinacije ablativnih 
laserskih posegov s kemičnimi pilingi povečajo njihovo 
učinkovanje.

Postopki in pristopi zdravljenja brazgotin 
po aknah

ABLATIVNI IN NEABLATIVNI LASERJI
Laserji in druge naprave, ki uporabljajo svetlobne žarke, 
povzročijo nadzorovano in omejeno poškodbo tkiva in zato 
sprožijo njegovo obnovo. 
Primerljivo delujejo nekatere radiofrekvenčne naprave, ki v 
koži tako mehansko kot toplotno stimulirajo tvorbo novega 
kolagena in obnovo kože. 

INJEKCIJE LASTNEGA MAŠČEVJA so primerne 
za brazgotine s primanjkljajem v podkožnem maščevju. 
Postopek je večinoma potrebno večkrat ponoviti.

INJEKCIJE POLNIL
Brazgotine po aknah lahko zmanjšujemo s polimetil 
metakrilatom (PMMA-collagen, Suneva) v primeru plitvih, 
raztegljivih brazgotin neostrih robov. Poli-l-laktozno kislino 
(PLLA, Sculptra, Galderma, Fort Worth, TX) uporabljamo za 
spodbujanje nastanka lastnega kolagena, hialuronsko kislino 
pa kot začasno polnilo. 

zdravljenje kelodnih brazgotin imamo na voljo injiciranje 
steroida ter številne druge kemične in fizikalne terapevtske 
metode.

Zdravljenje  »ice-pick« brazgotin

Tovrstne brazgotine so najzahtevnejše za zdravljenje. So 
večinoma ozke, globoke in imajo ostre robove. Najboljši 
pristop je ohranitev čimveč zdravega okolnega tkiva. Pri 
t. i. »punch« tehnikah s pomočjo okroglega ostrega noža 
v obliki valja odstranimo majhne, globoke, ostro omejene 
brazgotine. V nastalo odprtino vstavimo enak košček 
zdrave kože podobne velikosti (odvzete običajno iz predela 
za ušesom) in ga fiksiramo za teden dni.  Ko se poveže z 
okolnim tkivom, je v začetku rožnat in nekoliko izbočen, 
vendar se po laserski terapiji v končni fazi zlije z okolico. 

zdravljenje zdravljenje
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Vsaka brazgotina po aknah je drugačna 
tako po obliki roba, premeru ter globini 
in glede na slednje se odločimo, katero 

metodo zdravljenja bomo izbrali.
Kombiniranje metod omogoča doseganje 

najboljših rezultatov.
Površinski piling in mikrodermabrazija ne 

izboljšata izgleda brazgotin po aknah.

Učinkovito zdravljenje s 
kombinacijo metod

Različne brazgotine po aknah zahtevajo 
različne pristope zdravljenja. Učinkovito 
zdravljenje mora obsegati nadomeščanje 

volumna, izboljšanje teksture in 
‘modeliranje’ površine kože. 


