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Uspešno vodenje luskavice je danes, poleg 
zdravljenja kože, tudi zaznavanje in obravnava 
pridruženih bolezni v njihovih najzgodnejših 
fazah, njihovo zdravljenje in preprečevanje 
napredovanja.

Zdrav življenjski slog 
POMAGA PRI LUSKAVICI 

L
uskavica se najpogosteje pojavi 
med 20. in 40. letom starosti. 
Nagnjenost za bolezen se 
podeduje. Sprožilci iz okolja, kot 

so okužbe, nekatera zdravila, alkohol, 
psihični stres, poškodba in draženje 
kože, poskrbijo, da se bolezen izrazi 
in nato običajno poteka kronično. 
Predvsem v zadnjih letih posvečamo 
veliko pozornosti povezavi luskavice z 
drugimi, t. i. pridruženimi boleznimi.

Luskavica in presnovni 
sindrom

Med boleznimi je luskavici najpogosteje 
pridružen metabolični oziroma 
presnovni sindrom. Ta obsega debelost, 
povišan krvni tlak, povišane maščobe 
v krvi in moteno toleranco za glukozo 
oziroma sladkorno bolezen. Presnovni 
sindrom je tesno povezan s pojavom 
srčno-žilnih bolezni in zapletov, kot so 
ateroskleroza, ishemična bolezen srca, 
srčna kap in možganska kap. Dokazali 
so, da ima tridesetletni bolnik s hudo 
obliko luskavice trikrat večje tveganje 
za srčno kap kot enako star moški brez 
luskavice. Pričakovana življenjska doba 
bolnikov z zmerno do hudo obliko 
luskavice je krajša za 3–4 leta, medtem 
ko blaga oblika bolezni ne vpliva na 
skrajšanje življenjske dobe. 
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Luskavica je ena najpogostejših kroničnih bolezni 
kože. O njej danes vemo že zelo veliko, predvsem 
zaradi razvoja novih zdravil za njeno zdravljenje. 
Nova spoznanja so pripeljala do razumemevanja, 

da luskavica ni le kožna bolezen. Razumemo jo kot 
imunsko posredovano vnetno bolezen, ki neugodno 
vpliva na celo telo, prav tako splošno zdravstveno 
stanje bolnika z luskavico vpliva na njen obseg in 

potek.
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Luskavica in sklepi

Luskavični artritis je vnetna bolezen sklepov, ki jo ima 
približno 20 % bolnikov z luskavico. Pogostejši je pri 
tistih s hudo obliko luskavice. Vneti, otekli in boleči 
sklepi se sčasoma lahko trajno deformirajo, pogosto so 
prizadete tudi kite, vezi in kosti. Zaradi preprečevanja 
trajnih okvar sklepov je zelo pomembno zgodnje 
odkrivanje in zdravljenje luskavičnega artritisa, 
ki poteka pod nadzorom revmatologa. Nekatera 
zdravila, kot so metotreksat in biološka zdravila, 
ugodno vplivajo na obe bolezni.

Več pozornosti pri preventivi pred 
rakom

Ker imajo bolniki z luskavico nekoliko večje tveganje 
za raka kot splošna populacija, naj se bolnik 

z luskavico udeležuje nacionalnih 
presejalnih programov za zgodnje 

odkrivanje raka, priporočenih 
glede na spol in starost: DORA, 

ZORA in SVIT. Izogiba naj 
se tveganemu vedenju, 
kot je kajenje, prekomerno 
uživanje alkohola in namerno 
izpostavljanje soncu. 
Koristni so redni pregledi 
kože z namenom zgodnjega 

odkrivanja kožnega raka.

Pa vpliv na psihično 
počutje?

Nikakor ne smemo zanemariti povezave 
luskavice s psihičnim počutjem. Stres je eden od 
pomembnih sprožilcev in poslabševalcev luskavice. 
Mnogi bolniki čutijo simptome depresije. 
Vodenje bolnika z luskavico pomeni tudi skrb za 
psihično, socialno in čustveno dobro počutje bolnika, 
pri čemer so v pomoč društva bolnikov, psihoterapija 
in meditacija. Nekatere raziskave potrjujejo, da 
učinkovito zdravljenje luskavice in umirjanje vnetja v 
koži zmanjša simptome depresije.

Luskavico začnimo pravočasno zdraviti

Luskavica in presnovni sindrom sta tesno povezana 
preko kroničnega vnetnega procesa, predvsem 
izločanja vnetnih posrednikov, ki lahko po krvi 
potujejo v vsa tkiva. Vse več dokazov govori v prid 
intenzivnejšega nadzora vnetja v koži, s katerim 
bi lahko preprečili ali vsaj upočasnili nastanek in 
napredovanje presnovnih pridruženih bolezni. Že 
prisotne pridružene bolezni pa je treba čim bolj zgodaj 
odkrivati in nadzorovati. Danes velja priporočilo, da z 
učinkovitim zdravljenjem luskavice pričnemo zgodaj, 
pri čemer upoštevamo stopenjski pristop. 

Zdravljenje prilagajamo

Blago obliko luskavice razumemo kot tisto, pri kateri 
je prizadete do 10 % kožne površine, prizadetost 
med 10 in 20 % pomeni zmerno obliko, več kot 
20-odstotna prizadetost kože pa hudo 
obliko luskavice. Blago obliko luskavice 
običajno zdravimo lokalno, z zdravili 
v obliki krem, mazil, gelov in 
losjonov. Za zmerno do hudo obliko 
luskavice sta primerni fototerapija 
in sistemsko zdravljenje v obliki 
tablet, kapsul, injekcij ali infuzij. 
Če z zdravljenjem ne dosežemo 
zadovoljivega učinka, zdravilo 
zamenjamo ali dodamo novega, vse 
dokler ne dosežemo zastavljenega 
cilja. 

Spremljajmo dejavnike tveganja

Pri luskavici moramo odkriti in nadzorovati vse 
metabolične in srčno-žilne dejavnike tveganja. Pri 
vseh bolnikih z luskavico je priporočljivo določiti 
krvni tlak, indeks telesne mase (ITM), obseg pasu, 
nivo maščob v krvi, krvni sladkor na tešče vsaj enkrat 
letno, pri tistih s hudo obliko bolezni pa dvakrat letno. 
Bolnike z metaboličnim sindromom je treba ustrezno 
zdraviti z zdravili: zniževati povišan krvni tlak, 
nivo maščob in sladkorja v krvi. Zmanjšati je treba 
preveliko telesno težo, ker debelost negativno vpliva 
na potek luskavice in na učinek njenega zdravljenja. 
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Pomembno priporočilo za vse bolnike 
z luskavico je uvajanje zdravih 

življenjskih navad, ki obsegajo zdrav 
način prehranjevanja s polnovredno 

hrano z nizkim glikemičnim indeksom 
in telesno aktivnost, saj je le tako 

mogoče vzdrževati primerno telesno 
težo. Pomembno je opustiti kajenje 

in se izogibati čezmernemu pitju 
alkohola.

Uspešno 
vodenje  

luskavice ter zdrav 
življenjski slog lahko 

spremenita potek 
pridruženih bolezni, kar 
lahko povratno ugodno 
vpliva tudi na manjšo 

izraženost kožne 
bolezni.


