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ROZACEJA
N

atančen vzrok rozaceje ni 
poznan. Pogostejša je pri 
ljudeh s svetlo poltjo, čeprav 
se lahko pojavi pri vseh 

tipih kože. V medicini vedno bolj 
prevladuje mnenje, da je posledica 
nepravilnega delovanja žilja na 
koži obraza. Za bolezen je namreč 
značilna čezmerna odzivnost žilja, 
ki se na začetku kaže z zardevanjem 
obraza, kasneje pa postane žilje 
trajno razširjeno. Skozi razširjeno 
žilje v kožo pronicajo snovi, ki 
povzročajo vnetje, to pa vodi v 
ponovno razširitev žilja, s čimer je 
začaran krog sklenjen. Kot možen 
vzrok se v literaturi omenja tudi 
okužbo s H. pylori ter Demodex 
folliculorum, vendar enotnih 
zaključkov o omenjenih patogenih 
medicina nima. 

Kako prepoznati rozacejo?

Bolezen se ponavadi pojavi po 30. 
letu starosti kot rdečina lic, nosu, 
brade in čela. S časom postane 
rdečica trajna, na koži se lahko 
vidijo razširjene žile. Poslabšanja 
bolezni lahko spremlja pojav papul 
in pustul (bunčice in mozoljem 
podobne spremembe). Rozaceja 
lahko prizadene tudi oči, ki so 
lahko pordele, otekle in suhe. Za 
postavitev diagnoze niso potrebne 
dodatne preiskave. Diagnozo postavi 
specialist dermatovenerolog na 
podlagi kliničnega pregleda kože. 

Bolezen lahko izboljšamo

Zdravila ali kreme, ki bi za 
vedno odpravila rozacejo ni, 
zato je zdravljenje te kronične 
bolezni dolgotrajno in velikokrat 
zapleteno. S pravilno nego obraza 
in uporabo ustrezne kozmetike 
lahko zmanjšamo pekoč občutek 
na obrazu in število poslabšanj. Ob 
pojavu papul in pustul svetujemo 
uporabo krem z metronidazolom, ki 
se nanašajo na spremembe enkrat 
ali dvakrat na dan. Uporabljajo 
se lahko tudi kreme in preparate 
z žveplom ali azelaično kislino. V 
hujših primerih se bolezen zdravi 
z antibiotiki, ki se jih jemlje v obliki 
tablet ali s tabletami isotretinoina. 
Vsa omenjena zdravila so pri nas 
na voljo na recept. Uspešno je 
zdravljenje trajno razširjenih kapilar 
s tehnologijo IPL (intense pulsed 
light) ali laserjem, ki ga v Sloveniji 
specialisti dermatologi izvajajo v 
samoplačniških ambulantah.

Hrana in rozaceja

Naval krvi v obraz lahko 
sproži določena vrsta 
hrane. Pomembno je, da se 
opazujete in sami ugotovite, 
katera vrsta hrane poslabša 
rdečico. Hrana, ki jo uživate, 
ne sme imeti previsoke temperature. 
Uživanje vročih napitkov (npr. čaja, 
kave) in vročih jedi (npr. juha) lahko 
poslabšajo rozacejo. Omenjena 
živila lahko uživate, vendar morate 
počakati, da se nekoliko ohladijo.

Izogibajte se savnam in 
neposrednemu pihanju toplega 
zraka v obraz.

Pri bolnikih z rozacejo svetujemo 
dnevno uporabo krem z zaščitnim 
faktorjem (SPF 30 ali več, z UVA- in 
UVB-zaščito). V poletnem času je 
priporočljivo nositi klobuk s širokimi 
krajci. 

Pozimi kožo obraza zaščitite pred 
vetrom in mrazom s šalom in kapo.

Obraz umivajte z mlačno ali 
hladno vodo. Za čiščenje obraza 
uporabljajte nežna čistilna sredstva, 
ki so primerna za kožo, obolelo za 
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rozacejo. Ne uporabljajte pilingov 
ali drugih abrazivnih sredstev. Kože 
obraza ne praskajte ali čistite s 
čistilnimi gobicami ali krtačami.

Nego kože izvajate vsak dan. Pri izbiri 
negovalnih krem in kozmetičnih 
sredstev se izogibajte preparatom, 
ki vsebujejo alkohol, aceton ali 
mentol. Pri izbiri pudrov in ostale 
kozmetike izberite izdelke, ki niso 
vodoodporni, saj jih je lažje nanašati 
in očistiti z obraza. Pri močno pordeli 
koži so koristni preparati z zelenim 
odtenkom, saj kombinacija zelene in 
rdeče barve daje rjavkast ton.

DERMATOLOGI SVETUJEMO
Za bolnike z rozacejo je ključno, 
da se izogibajo vsemu, kar jim 
povzroča rdečico obraza.

Pri zdravljenju rozaceje je ključna 
pravilna nega kože obraza. Bolniki 

imajo pogosto zelo občutljivo 
kožo, ki zbada že, če jo zmočijo z 

vodo. Večino bolnikov koža obraza 
zateguje, če je ne namažejo s 

kremo. V želji, da bi si pomagali, 
uporabljajo številne kreme in t. 
i. »naravne kozmetike«, ki jim 

dolgoročno prej škodi kot koristi. 
Svojim bolnikom svetujem, da 

kreme za obraz kupujejo izključno 
v lekarnah, in to iz linije preparatov, 

ki je primerna za kožo, obolelo z 
rozacejo, pravi dermatologinja Jasmina Demšar, 

dr. med.
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Rozaceja je pogosta kronična bolezen 
odraslih, ki prizadene kožo obraza. Zanjo 

so značilna izboljšanja in poslabšanja. 
Bolniki z rozacejo pogosto zardevajo v 
obraz, s časom lahko rdečina postane 

trajna, na koži obraza pa se pojavijo 
razširjene žilice. Občasna poslabšanja 

bolezni se kažejo z mozoljem podobnimi 
spremembami. S pravilno nego in 

zdravljenjem bolezni lahko zmanjšamo 
število poslabšanj in čas trajanja 

posameznih izbruhov.


