
Prepoznavanje 
bolezni 

hidradenitis 
suppurativa že v 
zgodnjem stadiju 
lahko pripomore 
k uspešnejšemu 

zdravljenju 
in morebitni 
upočasnitvi 

napredovanja.

H
idradenitis suppurativa 
se najpogosteje pojavlja 
med mladimi odraslimi; 
približno trikrat pogosteje 

obolevajo ženske. Vzrok bolezni 
še vedno ni povsem pojasnjen. 
Najverjetneje nastane zaradi 
prepleta genetskih dejavnikov, 
vnetja, hormonov, okužbe in 
nezdravega življenjskega sloga. 
Ključnega pomena je osveščenost 
bolnika že na začetku bolezni, 
kar pripomore k uspešnejšemu 
zdravljenju in morebitni 
upočasnitvi napredovanja 
bolezni.

Kožni vozlički in ognojki

Kožne spremembe se najpogosteje pojavijo v pazduhah, 
dimljah in perianalno, lahko tudi na notranjih zgornjih delih 
stegen, pod dojkama in v predelu zadnjice. Lahko je prizadet 
en sam predel ali več hkrati. Pri približno dveh tretjinah 
bolnikov se bolezen kaže v blagi obliki s posameznimi 

bolečimi kožnimi vozliči in ognojki, ki lahko spontano 
izzvenijo. Pridruženi so lahko komedoni, ponavadi v parih. 
Pogosto bolezen sčasoma napreduje. Vsebina ognojkov se 
lahko izprazni na površino kože, kar povzroča neprijeten 
vonj. Med posameznimi vozliči in ognojki se vzpostavijo 
povezave, ki jih imenujemo sinusni trakti. Vnetne kožne 
spremembe se celijo z brazgotinami. 

Zdravimo tudi z biološkimi zdravili

Zdravljenje dermatologi vedno prilagajamo aktivnosti 
bolezni. V splošnem spodbujamo k zdravemu življenjskemu 
slogu z ohranjanjem primerne telesne teže in prenehanjem 
kajenja. Svetujemo uporabo antiseptičnih pripravkov za 
umivanje kože in prilagajamo protibolečinsko zdravljenje. 
Pri blagi obliki bolezni priporočamo lokalna protimikrobna 
zdravila, ob napredovanju bolezni pa sistemska 
protimikrobna zdravila ali acitretin. Če takšno zdravljenje 
ni uspešno, najnovejše smernice priporočajo biološka 
zdravila iz skupine zaviralcev TNF-alfa, adalimumab in 
infliksimab. Pogosto kombiniramo konservativno in kirurško 
zdravljenje. Za posamezne ognojke je potreben globlji izrez, 
v napredovalih oblikah bolezni na določenih področjih pa 
obsežnejši izrez celotnega obolelega področja.

•	 Hidradenitis	suppurativa	izjemno	
negativno	vpliva	na	kakovost	

bolnikovega	življenja.
•	 Izbrani	zdravnik	lahko	zdravi	blage	

oblike	hidradenitis	suppurativa,	v	
primeru	napredovalih	oblik	svetujemo	

obisk	pri	dermatovenerologu	ali,	v	
primeru	perianalnih	vnetnih	sprememb,	

pri	proktologu.
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Zveni	zapleteno,	a	mogoče	
jo	poznate.	Hidradenitis	

suppurativa	je	ponavljajoča	
se	vnetna	bolezen	kože	pri	

mladih	odrasli	ljudeh,	ki	
jo	spremljajo	boleči	vozliči	

in	ognojki,	najpogosteje	v	
pazduhah	in	dimljah.	Bolezen	

izjemno	negativno	vpliva	na	
kakovost	življenja	bolnikov,	

zato	je	ključno,	da	smo	na	te	
spremembe	na	koži	pozorni.	

Lažje	oblike	bo	zdravil	osebni	
zdravnik,	bolj	zapletene	pa	naj	

pregleda	dermatolog,	ki	vam	
bo	svetoval	najprimernejšo	

terapijo.


