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Prepoznavanje 
luskavice

Opredelitev diagnoze

Diagnozo opredeli izbrani zdravnik ali specialist 
dermatolog praviloma s kliničnim pregledom. 

V nejasnih primerih je potreben odvzem 
vzorca kože za histopatološko preiskavo. 

Pogosto soočenje s kronično boleznijo z 
nepredvidljivim potekom ni lahko, kar 
velja tudi za luskavico. Pomembno je, 

da je bolnik čim bolje ozaveščen o sami 
bolezni, še posebej o možnostih zdravljenja. 

Ustrezne informacije lahko prejme pri 
izbranem zdravniku, specialistu dermatologu, 
zelo dobro pa deluje tudi Društvo psoriatikov 

Slovenije, ki s svojimi dejavnostmi izjemno 
pripomore k razumevanju in vsakodnevnemu 

sprejemanju bolezni.
Pri prepoznavanju luskavice v splošni 

populaciji nam je v pomoč vprašalnik, ki so ga 
razvili strokovnjaki iz ZDA in je visoko občutljiv in 

specifičen za odkrivanje najpogostejših oblik luskavice.
S sodobnimi pristopi k zdravljenju luskavico uspešno 
obvladujemo. Prvi korak k temu pa je njeno ustrezno 

prepoznavanje.

Luskavica

Najvišja pojavnost luskavice v Evropi je značilna za 
severnoevropske države, za Slovenijo pa uradnih 
podatkov o pojavnosti luskavice nimamo, vendar 
ocenjujemo, da je podobna pojavnosti za 
Hrvaško (1,6 %).
Jasnega vzroka za nastanek ali njeno 
poslabšanje ne poznamo, vemo pa, da se 
klinično izrazi ob genetski nagnjenosti 
in sočasnem vplivu dejavnikov okolja. 
Najpomembnejši znani dejavniki okolja 
so okužbe, določena zdravila, mehanske 
poškodbe kože, kajenje, čezmerno uživanje 
alkohola, čezmerna telesna teža in psihogeni 
stres.
Kaže se z različnimi kliničnimi slikami, 90 
% pa predstavlja kronična luskavica v obliki 
plošč. Simetrična rožnata zadebeljena in s 
srebrnkastimi luskami pokrita področja kože 
opazujemo najpogosteje na kolenih, komolcih, zadnjici 
in lasišču. Lahko se pojavijo kjerkoli na telesu, zavzemajo 
majhen delež ali skoraj celotno površino kože. Prizadetost 
nohtov opazujemo pri 10 do 55 % bolnikov. Bistveno 
manj pogosto opazujemo vnetne spremembe v predelu 
dimelj in pazduh (inverzna oblika), vnetne spremembe 
v obliki kovanca (numularna oblika), gnojne spremembe 
(pustulozna oblika) ali prizadetost celotne površine kože 
(eritrodermična oblika).
Tako sama bolezen kot številne luskavici pridružene 
bolezni pomembno vplivajo na bolnikovo zdravje in 
kakovost življenja. Posebej moramo biti pozorni na 
pridružene sklepne težave.
S sodobnimi pristopi zdravljenja jo uspešno obvladujemo, 
vendar bolnika z luskavico ne moremo ozdraviti. Za 
zdravljenje luskavice uporabljamo topikalne pripravke, 
fototerapijo, klasična sistemska zdravila in biološka zdravila. 
Prispevek bioloških zdravil k zdravljenju luskavice je izjemen.
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Luskavica je kompleksna kronična nenalezljiva 
imunsko pogojena vnetna bolezen kože, ki se 
najpogosteje kaže z rožnatimi bunčicami in 
ploščami, pokritimi s srebrnkastimi luskami. 

Bolezen je pogosta, vendar kljub njeni 
pogostnosti ni vedno ustrezno prepoznana.
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