
Spomladi in poleti 
postanemo pozorni na 

nove spremembe na 
naši koži. Če opazimo 

karkoli sumljivega, 
pokažimo to 

osebnemu zdravniku 
ali dermatologu.B

enigni tumorji so pogosto vzrok za zaskrbljenost, saj lahko 
klinično spominjajo na maligne kožne tumorje (melanom in 
druge nemelanomske rake kože), a na srečo niso nevarni za 
zdravje. Posameznika lahko moti predvsem njihov videz, če pa 

se pojavijo na določenih mestih na koži, npr. v pregibih kože, so lahko 
moteči tudi zaradi draženja z oblačili. Med najpogostejše benigne 
tumorje kože sodijo melanocitni nevusi, tokrat pa bomo podrobneje 

pogledali seboroično keratozo, mehki fibrom in senilni hemangiom.

Seboroična keratoza

Seboroične keratoze so najpogostejši benigni epitelni tumorji kože, 
ki vzniknejo iz celic povrhnjice. Imenujemo jih tudi senilne veruke 
ali starostne bradavice, saj jih najdemo pri skoraj vsaki osebi po 50. 
letu. Pogosto se začnejo pojavljati že po 30. letu. Poimenovanje 
»seboroične« je povezan z njihovim voskastim videzom in 
pogostejšim pojavljanjem na t. i. seboroičnih predelih (površina kože 
z velikim številom žlez lojnic), torej na trupu, obrazu in lasišču. Lahko 
se pojavijo kjerkoli na koži, razen na dlaneh in podplatih. Seboroične 
keratoze na začetku izgledajo kot svetlo rjave lise, ki se nato dvignejo 
nad nivo kože in dobijo hrapavo, razbrazdano površino. Lahko so 
temno rjave ali črne barve. Pogosto so srbeče. 
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Neprijetno srbenje

Nemalokrat v našo ambulanto pride bolnik 
z iritirano ali vneto seboroično keratozo. Na 
najpogostejša vprašanja bolnikov, zakaj so se 
pojavile in kaj jih povzroča, še vedno ne poznamo 
odgovora. Vemo, da je za njihovo pojavljanje 
delno kriva dedna nagnjenost. Bolj zgodaj in v 
večjem številu se pojavljajo pri posameznikih, ki 
so se v mladosti veliko sončili in zato večje število 
keratoz opažamo na fotoeksponiranih delih kože. 
Čeprav seboroične keratoze klinično izgledajo kot 
veruke, HPV ni vzrok za njihov nastanek. Nenaden 
pojav zelo velikega števila seboroičnih keratoz je 
lahko znak malignega obolenja, predvsem raka 
prebavnega trakta. Pojav imenujemo »znak Leser- 
Trelat« in je izjemno redek. 

Moteče lahko odstranimo

Prepoznavanje seboroičnih keratoz večinoma 
ni težko, saj imajo značilno klinično sliko. 
Predvsem temneje pigmentirane in iritirane 
seboroične keratoze nam lahko povzročajo 
težave pri razlikovanju od nekaterih drugih 
kožnih tumorjev, tudi malignih. Včasih jih težko 
ločimo od melanocitnega nevusa, pigmentiranega 

bazoceličnega karcinoma 
kože ali malignega melanoma. 
V teh primerih je nujen 
dermatoskopski pregled. V 
dvomljivih primerih je treba 
opraviti tudi kirurško ekscizijo 
in histološko preiskavo.  
Seboroične keratoze praviloma 
ne izginejo same od sebe. 
Lahko se delno odluščijo 
(npr. po drgnjenju z brisačo), 
vendar se običajno ponovijo. 
Ker so benigne, jih ni treba 
odstranjevati. Ko so moteče iz različnih razlogov, 
jih lahko odstranimo s krioterapijo (zamrzovanje 
s tekočim dušikom), radiofrekvenco, laserjem 
ali s kirurškim izrezom. Pred odstranjevanjem 
seboroičnih keatoz morate opraviti pregled 
pri dermatologu, ki bo spremembe ocenil 
z dermatoskopom in izbral ustrezen način 
odstranitve. 

Mehki fibrom

Mehki fibromi so mehki pecljati tumorji, 
sestavljeni iz vezivnega tkiva. Običajno so veliki 
nekaj milimetrov, lahko tudi centimeter ali več. 

Najpogosteje so kožne barve, ob tem 
še svetlo ali temno rjavi. Praviloma 
se pojavljajo v skupinah na vratu in 
pod pazduho, včasih okrog oči, pod 
dojkami in v dimljah. Večinoma ne 
povzročajo težav, ob draženju pa 
lahko spremenijo barvo in postanejo 
boleči. Prepoznavanje mehkih 
fibromov ne povzroča težav, redko 
so po videzu podobni melanocitnim 
nevusom ali seboroičnim keratozam. 
Tudi mehki fibromi so benigni 
kožni tumorji, zato jih ni treba 

odstranjevati. Kadar so moteči, jih najlaže odstranimo z 
radiofrekvenčno ablacijo, laserjem ali s krioterapijo.

Senilni hemangiom

Senilni hemangiomi so zelo pogosti pri odraslih. Pojavljati se 
začnejo po 30. letu in po 60. letu jih najdemo skoraj pri vseh. 
Videti so kot drobne, živo rdeče bunčice po trupu. Za senilne 
hemangiome včasih uporabljamo angleški izraz cherry angioma. 
Nastanejo zaradi pomnožitve kapilar. Ne povzročajo težav, 
ob poškodbi pa lahko zakrvavijo. Imajo značilen videz, tako da 
jih težko zamenjamo z drugimi spremembami. Zdravljenje ni 
potrebno, če so estetsko zelo moteči, jih najlaže odstranimo z 
laserjem.
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S toplejšim vremenom ponavadi 
pokažemo več kože in tako hote ali 

nehote opazimo različne spremembe. 
Na koži se že od zgodnjega otroštva 
pojavljajo različni kožni tumorji in 

njihovo število z leti narašča. Večina 
je benignih, torej niso nevarni, in 

predstavljajo le estetski problem. Med 
to vrsto tumorjev sodijo najpogostejši 
seboroična keratoza, mehki fibrom in 

senilni hemangiom.

Ponavadi s prepoznavanjem 
benignih tumorjev kože 
nimamo težav, včasih pa 

lahko oponašajo katerega 
od malignih tumorjev. V tem 
primeru je potreben pregled 

kože pri dermatologu, ki z 
dermatoskopom opredeli 

kožne spremembe in izbere 
ustrezen način odstranitve. V 
dvomljivih primerih je treba 
tumor izrezati in poslati na 

histološki pregled.


