
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.



Piše: Barbara Bajc, dr. med., 
spec. dermatovenerologije

namnoži. V prvem letu življenja seboroični dermatitis 
nastane zaradi prekomernega izločanja androgenih 
hormonov zaradi nezrele nadledvičnice.
Opažamo, da se pri obolelih z virusom HIV in pri tistih s 
Parkinsonovo boleznijo dermatitis pojavlja v hujši obliki in je 
odpornejši na zdravljenje. 

Kako izgleda seboroični dermatitis

Za seboroični dermatitis je značilna drobna, svetlo sivkasta 
luska, ki zlahka odpade s prizadetega mesta, prepoznamo 
jo kot nadležen prhljaj na temnih oblačilih. Na obrazu se 
pojavlja na koži med obrvmi, se širi v obrvi, proti koži ob 
nosnih krilih, v nazolabialne gube, pri moških tudi v predel 
brkov in brade. Neredko sta prizadeti očesni veki, ki sta 
pordeli, otečeni in luščeči. Zelo pogosto je prizadeta koža 
zunanjega sluhovoda in področje ušes. Seboroični dermatitis 

lasišča se kaže kot rdečina in drobno 
luščenje, najpogosteje na robu lasišča, 
lahko pa tudi po celotnem lasišču. 
Redkeje se seboroični dermatitis pojavi 
na prsnem košu, med lopaticama, v 
kožnih gubah, kot so koža pod prsmi, v 
dimljah, pazduhah ali trebušnih gubah 
in na zunanjem spolovilu.

Potek bolezni

Seboroični dermatitis je kronična 
bolezen, ki nas spremlja vse življenje. 
Bolezni ni mogoče popolnoma 
pozdraviti ali jo preprečiti, vendar 
se po zdravljenju hitro izboljša. 
Dermatologi zdravimo simptome 
ob poslabšanjih, vrsta zdravljenja je 
odvisna od prizadetega mesta na koži.
Diagnozo večinoma postavimo 
klinično, kar pomeni, da dodatne 
preiskave niso potrebne. Včasih 
seboroični dermatitis težko ločimo od 
drugih dermatitisov, posebej na mestih, 
kot so veke, kožne gube, presredek ali 
pri zelo razširjeni obliki. Hujše oblike 
seboroičnega dermatitisa so lahko 
podobne luskavici. Od luskavice se 
seboroični dermatitis loči po tem, 
da je pri luskavici luska debelejša, 

srebrnkasto sive barve, s kože tudi težko odpade, obraz je 
redkeje prizadet.

Zdravljenje seboroičnega dermatitisa v 
lasišču

Seboroični dermatitis v lasišču zdravimo s šamponi, ki 
vsebujejo cinkov pirition, selenov sulfid ali ketokonazol. 
Za boljši učinek šampon vtremo v lasišče ali poraščeni del 
brade in pustimo delovati 5–10 minut, potem pa temeljito 
izperemo. Če se koža izdatno lušči, svetujemo uporabo 
keratolitikov, sredstev za luščenje kože. Pri odraslih 
najpogosteje uporabljamo salicilno olje, ki ga nanesemo 
preko noči na luščeče se predele. Namesto salicilnega lahko 
uporabimo tudi olivno olje. Ko je koža nadražena, lahko 
občasno uporabimo tudi kortikosteroidni losjon, gel ali kot 

Utrujenost 
in stres lahko 

poslabšata seboroični 
dermatitis. Pogosteje 

se poslabša v hladnem 
kot v toplem vremenu. 

Znanstvenih dokazov, da 
bi prehrana vplivala 

na seboroični 
dermatitis, ni.
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v nekaterih evropskih državah kortikosteroidni šampon. 
Pri otrocih pogosto uporabljamo šampone na osnovi uree. 
Pri dojenčkih zadostuje mastno negovalno mazilo ali oljčno 
olje, ki ga nanesemo zvečer pred spanjem na 
dojenčkovo lasišče, zjutraj pa speremo s 
šamponom. 

Zdravljenje 
seboroičnega 
dermatitisa na obrazu

Obraz očistimo z blagimi 
sintetičnimi mili (t. i. 
sindeti), ki ne vsebujejo 
agresivnih detergentov. Za 
prizadeta mesta na obrazu 
uporabljamo antimikotične 
kreme, to so klotrimazol, mikonazol 
in terbinafin, občasno v kombinaciji z 
blagimi kortikosteroidi, ki delujejo protivnetno. Če gre 
za seboroični dermatitis na vekah, je zelo pomembno, da 
luske odstranimo z blagimi, nedražečimi odstranjevalci 
ličil, s čim manj drgnjenja kože vek. Če nam odstranjevalci 
ličil ne odgovarjajo, kožo očistimo z blagim sintetičnim 
milom. Potem ko smo luske odstranili, kožo namažemo s 
predpisano zdravilno kremo. Učinkovit je tudi sulfacetamid. 
Za kožo v zunanjem sluhovodu uporabljamo antimikotike 
v raztopini ali kremi. Občasno, če so spremembe razširjene 
ali rezistentne na zgoraj omenjeno lokalno zdravljenje, 

dermatolog predpiše zdravljenje s sistemskimi antimikotiki, 
redkeje z retinoidi in visoko potentnimi kortikosteroidi.

Kaj lahko naredimo sami?

Ključno pri zdravljenju seboroičnega dermatitisa 
je dobra higiena. Kožo in lasišče je potrebno 

pogosto umivati s šamponi ali mili, s čimer 
kožo razmastimo in izboljšamo seborejo. 
Dobra higiena je doživljenjska zaveza. Ko 
spremembe na lasišču izzvenijo, je smiselna 
preventivna uporaba antimikotičnega 
šampona vsaj enkrat tedensko. Navadna 
negovalna krema, brez dišav in drugih 

dodatkov lahko zmanjša luščenje in rdečino 
na koži. Dieta nima večjega vpliva na potek 

seboroičnega dermatitisa. Za prvi posvet 
glede zdravljenja seboroičnega dermatitisa se 

lahko obrnete na dermatologa, ob poslabšanjih pa je 
potrebno upoštevati navodila.

zdravljenje zdravljenje
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