
Winnie Harlow je 
svetovno znana 
manekenka in 
fotomodel iz Kanade. 
Iskana je prav zaradi 
svoje bolezni – 
vitiliga.

Piše: Sandi Luft, 
dr. med., spec. 
dermatovenerologije

Vitiligo

Vitiligo je kožna bolezen, ki prizadene 1–2 % ljudi, in 
ima velik negativni socialni in psihološki učinek na 
bolnike. To je posledica nepoznavanja in predsodkov, 
povezanih z videzom kože, ki so še zmeraj prisotni 
v velikem delu sveta. Za bolezen je značilen pojav 
ostro omejenih lis bele barve, ki se lahko pojavijo 
na katerem koli delu telesa. Na površini je lahko od 
nekaj manjših posameznih lis do večjih lis na vseh 
delih telesa. Koža na teh mestih je brez zaščitnega 
pigmenta melanina in je zelo občutljiva na sonce.  

Winnie Harlow je svetovno znana manekenka in 
fotomodel iz Kanade. Iskana je prav zaradi svoje 
bolezni vitiliga, ki je zelo kontrasten na temni barvi 
polti. Njene fotografije so bile na naslovnicah najbolj 
znanih modnih revij, kot sta Vogue in Cosmopolitan.

Michael Jackson je imel vitiligo že od rane 
mladosti. Prvič je o bolezni javno spregovoril v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pred tem je 
bolezen prekrival s kamuflažnimi sredstvi. V drugi 
polovici osemdesetih so mu opravili postopek 
pobleditve neprizadete kože. Ta postopek je 
sicer ena od možnosti terapije pri pacientih, pri 
katerih je prizadet večji del telesa in ni pričakovati 
repigmentacije belih lis. Odmev na spremembo 
barve kože takrat najbolj izpostavljenega pevca 
v svetovnih medijih je bil ogromen, zaradi 
pomanjkanja pravih informacij o dejanskih vzrokih 
pa tudi napačen.

Akne

Harry Styles je član 
trenutno najbolj znane 

britanske pop skupine 
One Direction. Kot mnogi 

mladi v teh letih ima 
težave z aknami, zaradi 

katerih se zdravi. Znano 
je namreč, da pravočasno 

zdravljenje aken pri 
dermatologu močno 

izboljša videz kože in 
zmanjša možnost pojava 

brazgotin, ki nastanejo 
kot posledica te kožne 

bolezni.

Rosacea

To pogosto bolezen, 
za katero so značilni 

navali rdečine na obrazu, 
pojav rdečih drobnih 

žilic in drobnih bunčic, 
ima igralka Cynthia 

Nixon iz serije in filma 
Seks v mestu. Bolezen 
ni nalezljiva, pogosto 

se pojavi pri svetlolasih 
in svetlookih osebah, 

pa tudi pri vseh ostalih 
tipih kože. Uporaba 

dnevne kreme z lahko 
teksturo in z zaščitnim 

faktorjem nad 15 ter izogibanje vročini, mrazu, vetru in 
sončnim žarkom lahko upočasni napredovanje bolezni. 
Dermatologi jo zdravimo z uporabo krem, ki vsebujejo 

metronidazol, azelainsko kislino ali alfa agonist. Težje oblike 
zdravimo s tetraciklinskim antibiotikom ali isotretionoinom. 
Odstranitev rdečine in žilic s pomočjo žilnih laserjev ali IPL-

tehnologijo za določeno obdobje pomaga umiriti bolezen.

Diskoidni lupus 
eritematosus

Diskoidni lupus 
eritematosus, ki ga ima 
pevec Seal, imel pa jo je 
tudi Michael Jackson, 
je kronična vnetna 
avtoimuna bolezen, ki 
prizadene sončni svetlobi 
odkrite predele telesa, kot 
so obraz ali hrbtišča rok. 
Zanjo so značilna ostro 
omejena rdeča žarišča, ki 

se zacelijo z brazgotinami, s spremembami pigmentacije 
in stanjšano kožo. Dermatologi zdravimo bolezen s 
protivnetnimi kremami in zdravili. Potrebna je vsakodnevna 
dosledna zaščita pred soncem s pokrivali in kremami z 
zaščitnim faktorjem.

Luskavica

Kim Kardashian ima luskavico, ki je kronična vnetna 
bolezen kože, za katero so značilna zadebeljena žarišča 
suhe, pordele kože, z luskami srebrno-bele barve. Bolezen 
ni nalezljiva. Pojavlja se tipično na komolcih, kolenih, lahko 
tudi na vseh drugih predelih telesa. Obstaja več podvrsti 
bolezni, ena prizadene tudi male sklepe. Diagnozo postavi 
dermatolog. Danes obstaja več vrst zdravljenja bolezni, ki so 
prilagojene obsežnosti sprememb, posebnostim bolnika in 
podvrsti luskavice.
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Kožne bolezni slavnih oseb so pri nas 
še vedno tabu. Ne spomnim se, da bi 

zasledil primere kožnih bolezni v naših 
medijih, saj se o tem ne govori in ne piše. 

Ravno nasprotno je v zahodni Evropi 
in Združenih državah Amerike, kjer 

javne osebnosti odkrito govorijo o svojih 
kožnih boleznih in tako pripomorejo 

k destigmatiziranosti obolelih in 
osveščanju o pomenu pravočasnega ter 

celovitega zdravljenja. Mnoge slavne 
osebnosti, ki so izpostavljene strogemu 

očesu javnosti, so se morale spopasti s 
kožnimi boleznimi, pri tem pa obdržati 

urejen in brezhiben videz. Dednost, 
hormonske spremembe, motnje 

imunskega odgovora so razlogi za kožne 
bolezni pri ljudeh vseh ras. Življenje 
z boleznijo kože je stresno, povzroča 

nelagodje, zato je pomembno, da se 
zavedate, da niste sami in da je pomoč 

na voljo pri dermatologu.

Idejo za svetovni dan vitiliga je dal Steve 
Haragadon, ki je ustanovitelj Skupnosti 
prijateljev vitiliga (angl. Vitiligo Friend 

Network), uresničila pa jo je Ogo Maduewesi 
iz Nigerije, ki je ustanoviteljica Fundacije za 
podporo pacientom in osveščanje o vitiligu 

(angl. Vitiligo Support and Awareness 
Foundation). Prvič so dan obeležili leta 
2011, 25. junij pa je bil izbran kot datum 

smrti najbolj slavnega bolnika z vitiligom – 
Michaela Jacksona.

Več lahko preberete na www.25june.org.

Foto: www.facebook.com/winnieharlowofficial/



Seboroični 
dermatitis se v 
blažji obliki kot 
prhljaj pojavlja 
pri skoraj polovici 
odraslih oseb.

Igralec 
Hugh 
Jackmann 
je v zadnjih letih 
že petič prebolel 
bazalnocelični 
rak kože. 

S
eboroični dermatitis je kronična 
vnetna bolezen, ki se kaže z rdečino in 
luščenjem na tipičnih mestih. Pojavlja 
se v predelih kože, ki so bogata z 

lojnicami (centralni predel obraza in trupa 
ter na lasišču). Pojavi se lahko kadarkoli po 
puberteti in pogosteje prizadene moške. 
Srečamo ga tudi pri dojenčkih kot temenice 
ali kot vnetje kože pod plenico in v pregibih. 

Povzročitelj

Vzroki nastanka seboroičnega dermatitisa 
niso popolnoma znani, vemo pa, da 
pomembno vlogo igrajo dedni, okoljski in 
hormonalni faktorji. Nastanek seboroičnega 
dermatitisa povezujemo z glivico malassezio 
spec., ki je sicer normalen prebivalec naše 
kože, vendar se pri tej bolezni prekomerno 

Bazalnocelični rak kože

8. februarja 2016 je igralec Hugh Jackmann na Twiterju 
objavil fotografijo z obližem preko nosu in s pripisom, 
da je v zadnjih letih že petič prebolel bazalnocelični rak 
kože. Pozval je sledilce, naj uporabljajo kreme z zaščitnim 
faktorjem. Če nismo pozorni, z lahkoto spregledamo 
bazalnocelični rak kože. Jackman je za revijo People 
magazine povedal, da je bil prepričan, da je šlo pri prvem 
pojavu za navadno prasko, vendar ga je vizažist opozoril 
na spremembo in vztrajal, da gre na pregled. »Vedno 
je šokantno, ko izveš, da imaš raka. V Avstraliji je kožni 
rak zelo pogost. V mladosti nisem nikoli uporabljal krem 
z zaščitnimi faktorji in tako sem imel veliko tveganje 
za pojav te bolezni,« je povedal znani igralec. 
Od prvega odkritja raka v novembru 2013 
pa do danes je imel tri na nosu in enega na 
hrbtu. Tveganje ponovitve je veliko. Če si imel 
enega, je velika verjetnost, da se bo pojavil še 
kakšen. V zgodnji fazi bolezni je ozdravitev 
popolna s kirurškim izrezom, pri nekaterih 
podvrstah tega raka pa tudi z uporabo krem z 
imunomodulatorji.

zdravljenje
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aktualno

1.    Manjša rana na koži, ki se ne zaceli.
2.    Rdeča lisa na obrazu, uhljih, vratu, rokah, 
prsnem košu, hrbtu ali nogah.
3.    Gladka izboklina, ki je lahko biserne barve, 
rožnata, rdeča ali belkasta.
4.    Rožnata rašča, katere robovi so nekoliko 
dvignjeni nad okolico ostale kože, in je nekoliko 
uleknjena v centru.
5.    Brazgotini podoben madež z nejasno mejo 
proti okolici.

Seboroični dermatitis je zelo pogosta kožna bolezen. 
Večina ljudi se sploh ne zaveda, da ga ima. V blažji 

obliki kot prhljaj se pojavlja kar pri polovici vseh 
odraslih. Seboroični dermatitis nas spremlja celo 

življenje. Bolezni ni mogoče popolnoma pozdraviti ali 
jo preprečiti, a se po zdravljenju lahko hitro izboljša.


