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Zakaj Moja koža?
Preprosto. Dermatologi, ki smo povezani v Združenju slovenskih 
dermatovenerologov, želimo o koži spregovoriti podkrepljeno s preverjenimi 
informacijami in dokazi. Dermatologija je veda, ki se ukvarja s kožo, njenim 
zdravljenjem, preventivo, izboljšanjem stanja. Izobraževanje je izjemno 
dolgotrajno in vsi kolegi po koncu specializacije poglabljajo znanje na različnih 
podpodročjih.
Koža je največji organ in vsakomur najbolj na očeh, zato spremembe na koži tudi 
najbolj stopijo v oči, nas motijo, tako fizično kot psihično. Vsak dan se srečujemo 
z izzivi, ki jih prinašajo pacienti v ambulante. Zato včasih boli, ko vidimo, kdo vse 
deli priporočila in izvaja postopke na koži, zavaja javnost s kremami in zdravili, ki 
vsebujejo od kačje do polžje sline, pa do izvlečkov biserov, kaviarja in zlata.
Zavajajoči marketing brez znanstvenih dokazov o učinkovitosti, tendenciozne 
obljube in realno nedosegljivi rezultati poganjajo prodajo vseh teh izdelkov, ki se 
v večini primerov izkažejo kot neučinkoviti, ljudje pa zato ostanejo razočarani in 
z neozdravljenimi simptomi ali boleznimi.
Dermatologov je v Sloveniji malo, zato smo vsi več kot zasedeni z delom in žal 
so tako določene problematike pri osveščanju javnosti bežale mimo nas. Danes 
vlada na trgu, ki se napaja iz kože in njenega zdravja, kaos. Ponudnikov je mnogo, 
vsak, žal večinoma brez ustrezne izobrazbe, lahko z našim največjim organom 
počne, kar se mu zahoče.  
V kozmetični salonih brez pregleda zdravnika odstranjujejo strukture v koži, 
kot so dlake, lise in druge pigementacije, žilice in izrastki, pri čemer vemo, da 
je poseg v kateri koli organ zgolj in izključno domena zdravnikov in medicine. 
Nestrokovnjaki odstranjujejo kožne spremembe z laserji oziroma napravami, 
ki to niso, pa to nikogar ne zmoti, ne potrošnikov, nadzornih organov, Urada za 
varstvo potrošnikov niti inšpekcijskih služb. Bi dovolili, da nekdo z neustrezno 
izobrazbo pregleduje vaš želodec ali uho?
Dermatologi smo opazili, da se postopkov na koži lotevajo tudi posamezni 
zdravniki drugih strok, ki niso specializirani za kožo. Ni vseeno, ali izrastke, 
bradavice, lise ali gube obravnava dermatolog, ki je specializiran za te postopke, 
ali kolega druge specializacije. 
Namen naše revije je objavljati le vsebinsko preverjene prispevke. Vsak članek 
je zato strokovno in neodvisno recenziran in ne tako, kot je običaj pri različnih 
estetskih revijah, ki jih ne publicirajo strokovnjaki, temveč laični lastniki oziroma 
uredništva. Informacij o koži je veliko, z dokazi podkrepljenih in verodostojnih pa 
malo, zato želimo te približati vam, spoštovani bralci, in narediti nekaj za večjo 

osveščenost naše družbe o pomenu zdravja in odnosa do kože.

Sandi Luft, dr. med., spec. dermatovenerologije
Glavni urednik revije Moja koža

P. S. Na naslovnico prve številke smo umestili dlan, ki vam jo ponujamo na skupni 
poti do boljše informiranosti in zdravja vaše kože.
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Dermatoskopija, ki jo 
opravljamo dermatologi, 
je nujna preiskava pri 
zgodnjem odkrivanju 
kožnega raka in pomembna 
pri diagnostiki številnih 
kožnih obolenj.

Kdo smo derMatologi
in s čim se ukvarja 
derMatologija?

1. Kaj je dermatologija?

Dermatologija je medicinska veda, 
ki je osredotočena na diagnostiko 
in zdravljenje bolezni ter stanj, 
povezanih s kožo, lasmi in nohti. 
Ukvarja se tudi z vzdrževanjem 
zdravja vaše kože.

2. Kdo je dermatolog?

Dermatolog je zdravnik, ki je 
specializiran za zdravljenje kože, 
las in nohtov ter deloma tudi 
vidnih sluznic, na primer tistih, ki 
pokrivajo notranje predele ust, 
nosa in vek. V mnogih državah, 
med njimi tudi v Sloveniji, smo 
dermatologi specializirani še za 
zdravljenje spolno prenosljivih 
bolezni, veda pa se imenuje 
venerologija, zato tudi uraden naziv 
slovenskih dermatologov: specialist 
dermatovenerolog.

Dermatologi diagnosticiramo in 
zdravimo več kot 3000 različnih 
bolezni. Te vključujejo kožne 
rake, ekceme – dermatitise, akne, 
luskavico, okužbe nohtov itd. 
Dermatologi se ukvarjamo tudi 
s postopki, izobraževanjem in 
osveščanjem za preprečevanje 
ter zmanjšanje pojavljanja kožnih 
bolezni in zgodnjim odkrivanjem 
le-teh, na primer kožnega raka, s 
širjenjem nekaterih kužnih bolezni 
kože ...

Dermatologi izboljšujemo videz 
pacientove kože, las in nohtov. 
Pomagamo:

•	 zmanjšati gube, »starostne« pege 
in druge znake staranja,

•	 doseči znatno manj vidne 
brazgotine po aknah,

•	 odstraniti in zmanjšati razširjene 
krvne žilice po obrazu, nogah,

•	 odstraniti različne vrste kožnih 
izrastkov in bradavic.

Dermatologi obravnavamo paciente 
vseh starosti – od novorojenčkov do 
starostnikov preko 100 let. Smo edini 
zdravniki, izučeni in specializirani za 
kožo, lase in nohte. 

3. Kako postati 
dermatolog?

Postati dermatolog zahteva dolga 
leta izobraževanja. V Slovenji je to 
več kot 24 let.

Kandidat mora po končani osnovni 
šoli:

1. uspešno zaključiti srednjo šolo 
(običajno naravoslovne smeri ali 
gimnazijo),

2. zaključiti medicinsko fakulteto 
(smer medicina) in postati zdravnik 
(doktor medicine),

3. kot mlad zdravnik opraviti staž, 

4. in nazadnje opraviti 4-letni 
program specializacije iz 
dermatologije.

Običajno je težko vstopiti v program 
specializacije iz dermatologije, saj 
je število razpisanih mest malo, 
kandidatov pa veliko. V času 4-letne 
specializacije se kandidat uči in 
pripravlja za poklic dermatologa. 
Specializant pod nadzorom 
mentorjev:

•	 opravlja preglede pacientov,

•	 se uči diagnosticirati in zdraviti 
več kot 3000 bolezni, ki 
prizadenejo kožo, lase in nohte,

•	 opravlja kirurške posege in 

postopke, ki jih opravljajo 
dermatologi, kot so:

•	 biopsija kože (odvzem drobnega 
koščka kože za natančnejšo 
diagnozo),

•	 izrez kožnega tumorja in ostale 
postopke za odstranjevanje 
kožnih rakov, »izrastkov« ipd.,

•	 krioterapija – zmrzovanje 
pogostih kožnih »izrastkov«, kot 
so navadne bradavice, aktinične 
keratoze ipd.,

•	 ultrazvočne diagnostike ven in 
zdravljenja – sklerozacije krčnih 
žil;

•	 opravlja alergološka testiranja 
kožnih alergijskih bolezni.

5. Po uspešno zaključeni specializaciji 
bodoči dermatolog opravlja pred 
komisijo še specialistični izpit. Šele 
po uspešno opravljenem izpitu 
pridobi naziv specialist dermatolog 
in zdravniška zbornica Slovenije 
mu podeli licenco – dovoljenje 
za samostojno opravljanje 
dermatologije.

6. Tudi po pridobljenem nazivu in 
licenci se izobraževanje ne neha, 
saj mora vsak specialist vsakih 7 
let obnavljati licenco. Zbornici 
mora predložiti dokazila o stalnem 
izobraževanju. 

7. Nekateri dermatologi se po 
končani specializaciji ali celo že med 
njo usmerijo na akademsko področje 
in se posvetijo izobraževanju 
študentov medicine na področju 
dermatologije. Običajno to delo 
zajame še raziskovalni doktorski 
študij. Po takšni smeri pridobijo 
učiteljske nazive, kot so asistent, po 
opravljenem doktoratu pa docent in 
profesor. 

8. Po opravljenem specialističnem 
izpitu iz splošne dermatologije 
se mnogi dermatologi pri svojem 
praktičnem delu osredotočijo na ožja, 
omejena področja dermatologije, ki 
jih zato bolje osvojijo. Takšna, posebej 
usmerjena področja imenujemo 
subspecializacije. 

Piše: strokovni urednik Borut 
Žgavec, dr. med., specialist 
dermatovenerologije

aktualno aktualno
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Pri vsakodnevnem delu dermatologi pogosto opažamo, 
da mnogi ne vedo, kaj je dermatologija, kdo smo 

dermatologi in s čim se ukvarjamo. Zelo pogosto prihaja 
do nejasnosti z dejavnostmi drugih strok. Tako še vedno 

mnogi napačno menijo, da so številni estetski posegi kože 
domena plastičnih kirurgov, tehnike pomlajevanja kože in 
zdravljenje aken področje dela kozmetičark ... Spoznajte 

nas in našo stroko.



Dermatolog pri 
estetskem posegu 

(aplikacija borulina - 
(Botox)

Ljubljanska ekipa, ki je s pomočjo študentov 
medicine osveščala o pomenu zaščite pred soncem.

Mariborske 
dermatologinje 

so someščanom 
svetovale, kako 

se pravilno zaščiti 
pred soncem.dan zaščite

pred sonceM
že 7. leto

dermatoonkologija 
se ukvarja z diagnostiko in 
zdravljenjem kožnih tumorjev: 
nenevarnih (benignih), predvsem 
pa nevarnih (malignih – kožni 
rak). Zelo pomembna dejavnost 
dermatoonkologov je pregledovanje 
kože z dermatoskopom za zgodnje 
odkrivanje kožnega raka.

estetska in korektivna 
dermatologija je včasih 
poimenovana tudi kozmetična 
dermatologija ali laično »lepotna« 
dermatologija. Uporablja tehnike 
in postopke, s katerimi se skuša 
popraviti in izboljšati videz pacienta. 

Med najpogostejšimi so: vbrizganje 
polnil in uporaba botulina, kemični 
pilingi,  različne laserske tehnike, 
presaditve las, dermatokirurške 
tehnike za odstranjevanje različnih 
benignih, motečih »izrastkov« ali za 
zmanjšanje povešenosti kože ter 
kombinirane tehnike za izboljšanje 
izgleda kože in zmanjševanje 
brazgotin.

dermatopatologija je 
posebej specializirana veda, ki se 
poglobljeno ukvarja z diagnostiko in 
razumevanjem bolezni kože, las in 
nohtov. V primerih, ko dermatolog 
s pregledom in drugimi preiskavami 
ne more postaviti natančnejše 
diagnoze kožne bolezni ali kožnega 
tumorja, odreže košček kože 
ali izreže tumor in ga pošlje na 
pregled k dermatopatologu, ki pod 
mikroskopom bolezen natančneje 
opredeli in pomaga k diagnozi. 
Dermatopatologija je v Sloveniji 
edina subspecializacija, ki zahteva 
opravljanje dodatnega evropskega 
izpita. 

FleBologija se ukvarja z 
diagnostiko in zdravljenjem obolenj 
krvnih žil – ven in motnjami odtoka 
limfnih žil kot tudi posledicami 
tovrstnih motenj, kot so krčne žile, 
limfedem (otekanje nog ali rok 
zaradi motenega odtoka limfe) ... 
Pri diagnostiki uporablja slikovne 
metode, kot je ultrazvok, pri 
zdravljenju pa različne kirurške 
tehnike, kot so sklerozacija in posebni 
žilni laserji.

4. Kaj so dermatološke 
subspecializacije?

Dermatologija je zelo široka veda 
medicine in zajema številna področja 
bolezni, posegov in zdravljenj, ki 
jih en posameznik stežka obvlada 
do podrobnosti. Pri svojem delu se 
zato nekateri dermatologi usmerijo 
v bolj ozka področja, ki zahtevajo 
še posebna dodatna izobraževanja, 
znanja, prakse in tehnike ter še 
posebej izkušnje. 

Subspecializacije so:

dermatološka kirurgija 
in laserski posegi so posegi, 
s katerimi zdravimo določene 
dermatološke bolezni (npr. izrezanje 
raka kože) in s katerimi skušamo 
popraviti in izboljšati videz po 
boleznih, videz brazgotin ali 
zmanjšati spremembe, ki nastanejo 
zaradi poškodb s sončnimi žarki ali 
kot posledica staranja. To področje 
se prepleta s področjem estetske in 
korektivne dermatologije.

venerologija se ukvarja 
z diagnostiko, testiranjem in 
zdravljenjem spolno prenosljivih 
bolezni in kožno-sluzničnimi 
boleznimi zunanjih spolovil.

alergologija zajema 
diagnostiko in zdravljenje kožnih 
alergij. Dermatologi opravljamo 
vbodne kožne teste in kot edini 
specialisti za kožo tudi epikutane – 
kontaktne krpične alergološke teste 
ter fotoalergološka testiranja za 
alergije in reakcije na sončne žarke.

dermatološka Fizikalna 
terapija uporablja posebne 
obsevalne tehnike (posebne UV-
žarke, fotosenzibilizatorje in druge 
vire svetlobe) pri zdravljenju številnih 
kožnih bolezni, npr. luskavice, srbeža, 
nekaterih oblik kožnega raka in 
predrakavih sprememb.

pediatrična 
dermatologija se ukvarja z 
diagnostiko in zdravljenjem bolezni 
kože, las in nohtov otrok, vključujoč 
novorojenčke in dojenčke. 

PreProSTa Pravila Za ZaščiTo kože 
Pred SonceM:
• Ne izpostavljajte se direktnemu soncu med 10. 
in 16. uro.
• Kadar postane senca krajša od dolžine telesa, 
poiščite ali si naredite senco.
• Pred soncem se zaščitite s primerno obleko, 
pokrivalom in sončnimi očali.
• Kadar fizična zaščita ni mogoča, uporabite 
kemična zaščitna sredstva, ki vsebujejo zaščito 
pred Uva in UvB žarki.
• Ne sončite se namerno.
• Ne hodite v solarij.
• Pred soncem se ščitite skozi vse leto.
• Dokažite se z domišljijo, ne z zagorelo poltjo: 
Živobarven dežnik je senčnik, narokavniki so 
hit, kolesarske rokavice so lahko modni dodatek, 
šal popestri globlji izrez oblačil,  rutka pod kapo 
z dolgim ščitnikom je izziv, kemična zaščitna 
sredstva v razpršilu ne mastijo kože.

M
ed akcijo so mimoidoči na ulicah slovenskih lahko 
spoznali lokalne dermatologe, ki so jim svetovali 
pri zaščiti pred soncem, in ambasadorko 
letošnjega projekta Sabino Gosenco, ki so ji pri 

rosnih 25. letih odkrili maligni melanom. Odstranitev je 
bila uspešna. Izkušnja s to najhujšo obliko kožnega raka 
je pripomogla k temu, da je spremenila svoje navade in je 
izjemno previdna, ko mora na sonce. 

Zaskrbljujoči podatki

Pred škodljivimi vplivi sonca ni varen nihče, tudi ljudje 
s temnejšo naravno poltjo se morajo zaščititi pred 
soncem. Ranljivi so tudi mladi, ki ne upoštevajo navodil. 
Borut Žgavec, dr. med., spec. derm. je povedal, da se 
maligni melanom pojavlja tudi pri mlajših odraslih. 
Sicer so primeri redki, a se pojavljajo. V svoji praksi se je 
srečal celo z bolnikom, ki je bil star komaj 16 let. Nataša 
Grebenšek, dr. med., spec. derm., pa pravi: »Varnega 
sončenja ni. Treba se je zaščititi, in to vedno, ko gremo 
na sonce. Najbolje je poiskati senco. Vplivi sončenja so 
lahko zelo hudi, čedalje več je kožnega raka, prav tako 
pretirano sončenje vpliva na prezgodnje staranje.« 

ne varčujte s kremami

Pri zaščiti pred soncem je izjemnega pomena, da 
uporabimo dovolj kreme za zaščito pred soncem in da 
kreme vsebujejo biološko zaščito za celice. »Za optimalno 
in popolno zaščito pred soncem bi morali na površino 
kože nanesti 2 mg izdelka na kvadratni centimeter 
kože. Dobro in preprosto pravilo je, da se na koži 
ustvari enakomeren film, ki ga vtremo v kožo,« svetuje 
Mojca Dobrovoljc, vodja farmacevtskega programa 
pri Beiersdorfu in blagovne znamke Eucerin, ki je tudi 
pokrovitelj akcije Srečanje pod senčnikom. Za celotno 
telo (srednje velike osebe) potrebujemo 35mg izdelka za 
enkratni nanos. Če ne nanesete zadostne plasti izdelka, 
to bistveno zniža zaščitni faktor.

aktualno aktualno
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Projekt dan zaščite 
pred soncem že 
7. leto pripravlja 
Združenje slovenskih 
dermatovenerologov 
s partnerico blagovno 
znamko Eucerin. Letos 
je akcija potekala v 
Ljubljani, Mariboru, 
kranju, kopru in 
novem mestu, s čimer 
so aktivno osveščanje 
o pomenu zaščite 
pred soncem ponesli 
neposredno med ljudi.



aleksandra dugonik, 
dr. med., spec. 

dermatovenerologije, vodi 
Združenje slovenskih 

dermatovenerologov, ki skozi 
različne projekte osvešča ljudi 

o pomenu zdravja kože.

Prepoznajte stereotipe
in uporabite
znanje, vredno zaupanja

Dermatologi številčno 
niste največja skupina 
zdravnikov specialistov 
v Sloveniji, ste pa 
izjemno aktivni v številnih 
projektih. Kateri so 
aktualni v tem delu leta?

Veliko ljudi ve, da dermatologi v 
teh mesecih izjemno veliko časa 
in energije namenimo osveščanju 
prebivalstva o težavah, tudi boleznih 
kože, ki so v posredni ali neposredni 
povezavi s škodljivimi vplivi sonca 
na kožo. To je čas, ko ljudje slečemo 
debela in številna oblačila. Šele 
takrat, žal, ponavadi pogledamo 
kožo in se morda le osredotočimo 
tudi na pigmentna znamenja in 
druge, novonastale vzbrsti na koži. 
Akcije Teden boja proti melanomu, 
Varno s soncem in Dan zaščite pred 

soncem, ki potekajo v tem delu leta, 
so namenjene seznanjanju ljudi o 
nevarnosti, izgledu rakavih lezij na 
koži in pravilni zaščiti kože pred 
soncem, ki je glavni zunanji dejavnik 
razvoja kožnega raka.

Zakaj odločitev za izdajo 
lastne revije?

Nered v oglaševanju učinkovin za 
zdravljenje ali izboljšanje videza 
kože je v zadnjih letih prešel celo 
v zavajanje. Človeku, ki skrbi za 
zdravje kože, se ponujajo izdelki 
ali tudi postopki, ki pogosto nimajo 
z dokazi podprte učinkovitosti. Še 
večje zavajanje kupcev se dogaja žal 
tudi v Sloveniji, ko v oglasna sporočila 
vključijo trditve, da je učinkovina 
priporočljiva ali preverjena s strani 
dermatologov, kar zagotovo poveča 
prepričanje, da je preparat učinkovit 
in varen ...

Je to edino problematično področje?

Pomanjkanje pravil in nadzora je velik problem tudi na 
področju estetske dermatologije. To predstavlja drugo 
veliko področje, na katerem dermatologi opažamo 
veliko nepravilnosti, ki pogosto nosijo tudi neugodne 
posledice za uporabnika. S kožo, zdravljenjem ali 
korekcijo nepravilnosti na njej se danes v Sloveniji lahko 
ukvarja praktično vsak. Potreben je samo pogum, dovolj 
proaktiven marketing in ugodna cena izdelka ali storitve.

Torej, koža je 
nesporno domena 
medicine oziroma 
dermatologije?

Čas je, da javnosti povemo, da 
je zdravljenje ali samo korekcija 
motečih stvari na koži v pristojnosti 
dermatologa, ki lahko na podlagi 
znanja in tudi izkušenj priporoči 
najboljši način zdravljenja ali 
odstranjevanja nevšečnosti, 
predvsem pa prepreči nastanek 
zapletov ob tem. Revija Moja koža bo tako nudila 
izključno verodostojne ali z dokazi podprte informacije 
s področja dermatologije, ki si jih Slovenci zagotovo 
zaslužijo. Čas je, da spregovorimo odkrito, kar bo morda 
prineslo tudi nekaj nejevolje s strani kolegov drugih strok, 
kozmetičnih lobijev, oglaševalcev ali morda še koga.«     

Katere so informacijske zmote, ki 
jih pacienti najpogosteje prinesejo v 
ambulanto?

Teh je toliko, da so ideje za članke izbrane že za nadaljnje 
tri številke. Morda le o nekaterih, ki se jih bomo lotili v 
tokratni številki: Ali verjamete, da lahko citronska kislina 
ali sivkino olje pozdravi dolgoletno glivično okužbo 
nohtov? Ali ste preverili, katera snov je v izdelku, ki 
ga oglašujejo za učinkovito zdravljenje te okužbe? Ali 

je prav vsaka sprememba nohtov glivično 
obolenje? Pomanjkanje informacij ali zavajanje 
se dogaja tudi na področju diagnostike 
kožnega raka. Ali res lahko mobilna aplikacija 
preprosto izračuna, ali je vzbrst na koži 
kožni rak? Koliko je varna in zakaj je boljša 
celostna obravnava pri dermatologu ? In še 
nekaj iz estetske dermatologije. Ali vem, kaj 
je mikrodermabrazija kože? Ali bo učinkovita 
pri moji starosti in izgledu kože? Ali res izbrati 
ponudnika, ki nudi najnižjo ceno storitve?

Česa se boste lotili v prihodnosti?

Idej za projekte s področja dermatologije ne zmanjka, 
uresničevanje le-teh pa je omejeno predvsem z našo 
prezaposlenostjo, ki je posledica majhnega števila 
aktivnih dermatologov v Sloveniji, kar naši ljudje čutijo 
predvsem v težji dostopnosti do dermatoloških storitev 
v javnem zdravstvu. Zato bomo našo energijo usmerjali 

Nered v 
oglaševanju 
učinkovin za 
zdravljenje ali 

izboljšanje videza 
kože je v zadnjih 
letih prešel celo v 

zavajanje.

Sprašuje: Peter Čakš

aktualno aktualno
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Združenje dermatovenerologov Slovenije povezuje vse 
aktivne in upokojene specialiste te stroke v Sloveniji. 

čeprav so po številu med manjšimi tovrstnimi združenji, se 
njihov glas sliši. v predpoletnem času predvsem z mnogimi 
aktivnostmi za zaščito pred soncem. Revija Moja koža, ki jo 

držite v rokah, je njihov nov prispevek k osveščanju Slovencev 
o pomenu zdravja kože. Nastala je v želji po razbijanju 

stereotipov in z namenom pravilne informiranosti o 
posameznih temah, povezanih s kožo. Predsednica združenja 
AleksAndrA dugonik, dr. med., spec. dermatovenerologije, 

izpostavlja, da je zmeda na tem področju precejšnja.



v izobraževanje ljudi o boleznih kože, kdaj in zakaj k 
dermatologu, predvsem pa predstavljali vse možnosti, 
ki preprečujejo nastanek ali poslabšanje kožnega 
obolenja. Začudeni boste, kako lahko pogostokrat mala 
sprememba, npr. pravilna izbira in postopek nege kože, 
prinese velik učinek 
oziroma izboljšanje 
stanja kože.

opažate 
v svojih 
ordinacijah povečanje 
posameznih bolezni 
ali povpraševanje po 
določenih storitvah?

Dermatologija v zadnjem 
desetletju doživlja pravo 
renesanso, tako v diagnostiki 
kot možnostih zdravljenja. 
Bolezni načeloma ostajajo 
enake, število obolelih pa se 
povečuje. Priča smo znatnemu 
porastu ljudi, ki imajo različne oblike kožnega raka, 
povečuje se število ljudi z alergijskimi obolenji kože. 
Izrazit napredek predstavljajo nove možnosti zdravljenja 
s tarčnimi, biološkimi zdravili, ki so zadnja leta na voljo za 
zdravljenje  najtežjih oblik luskavice, napredovale oblike 
melanoma in bazalnoceličnega karcinoma, od letos tudi 
kronične urtikarije. Med storitvami se je povpraševanje 
izrazito povečalo na področju estetske dermatologije. 
V tem pogledu Slovenija sicer še zaostaja za svetom, saj 
ljudje storitev in njihovega učinka ne poznajo. Verjetno je 
prav to tudi vzrok, da pogosto izberejo napačno storitev 
ali ponudnika. 

Veliko beremo 
in poslušamo o 
težavah v zdravstvu. 
Kako današnje 
stanje vpliva na delo 
dermatologov in s 
katerimi težavami se 
srečujete?

Majhno število 
dermatologov, v celi 
Sloveniji je aktivnih okoli 
60 dermatologov, omejuje 
dostopnost. Prezasedene 
ambulante, prekratek čas 
za obravnavo bolnika, 
onemogočeno spremljanje 

Prezasedene 
ambulante, 

prekratek čas za 
obravnavo bolnika, 

onemogočeno 
spremljanje ali nadzor 
poteka zdravljenja so 

dejstva, s katerimi 
se spopadajo 

vse stroke, tudi 
dermatologija.

ali nadzor poteka zdravljenja pa so dejstva, s katerimi se 
spopadajo vse stroke, tudi dermatologija.

Izrazit razvoj stroke in nove možnosti zdravljenja in 
drugih storitev bodo zahtevala  postavitev novih pravil, 

ki bodo omogočala hitrejšo dostopnost do 
dermatologa, predvsem ljudem s težjimi 
obolenji kože. Upam, da nam pri tem hitro, 
predvsem pa s pametnimi ukrepi pomaga 
tako Ministrstvo za zdravje kot zdravstvena 
zavarovalnica.

Večje število dermatologov bi v prihodnosti 
ugodno vplivalo tudi na pravilen razvoj 
estetske dermatologije v Sloveniji, saj bi 
se uveljavile in izvajale storitve, katerih 
učinkovitost in varnost je podprta z dokazi 
ali, povedano preprosteje, varne storitve z 
ugodnim učinkom na kožo.

Kaj lahko vsak izmed nas že 
danes naredi za zdravje svoje 
kože?

Koža je izjemno vzdržljiv organ našega telesa, ki pa 
pomni vse naše grehe in nam pogostokrat izstavi račun 
po več letih. Omejevanje zunanjih neugodnih dejavnikov, 
kjer izrazito izstopa vpliv prekomernega izpostavljanje 
kože soncu, je prva stvar, ki jo lahko naredimo za svojo 
kožo. Poznavanje svoje kože, pigmentnih znamenj, 
prepoznavanje sprememb in bolezni kože se izrazito 
izboljša, če sledimo informacijam, ki nas seznanjajo 
s preverjenimi dejstvi o koži. Zato preberite prvo in 
nadaljnje številke Moje kože. V njih je znanje, vredno 
zaupanja.

oglasaktualno
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“Grdi raček” – 
pigmentna kožna 

sprememba, ki 
izrazito izstopa od 

drugih, je melanom. 
(Foto: osebni arhiv)

M
elanom je rak pigmentnih 
celic melanocitov, ki v koži 
skrbijo za tvorbo rjavega 
zaščitnega pigmenta 

melanina. Melanociti se nahajajo 
v spodnji plasti povrhnjice in jih s 
prostim očesom ne vidimo. Vidimo 
jih le, kadar so združeni v velike 
skupine, to je v primeru pigmentnega 
(“materinega”) znamenja, ki ga 
strokovno imenujemo melanocitni 
nevus. Kako natančno pride do 
rakaste preobrazbe pigmentnega 
znamenja v melanom in njegove 
nenadzorovane rasti, ni znano, vemo 
pa, da pri tem procesu pomembno 
sodeluje ultravijolična svetloba, 
ki je del sončevega sevanja. Ta 
pomemben dejavnik za nastanek 
melanoma lahko nadzorujemo in se 
mu lahko izogibamo. 

Kako se pojavi melanom?

Melanom večinoma nastane 
na novo, to je na popolnoma 
nespremenjeni koži, v 
manj kot tretjini primerov 
pa nastane iz predhodno 
obstoječega pigmentnega 
znamenja. Verjetnost, da 
se znamenje spremeni 
v melanom, je zelo, zelo 
majhna in preventivno 
odstranjevanje nesumljivih 
znamenj ni smiselno. Na 
koži se melanom lahko 
pojavi kjerkoli. Pri moških 
največkrat nastane na hrbtu, 
pri ženskah na golenih. 

Lahko se razvije pri vsakomer, 
vendar so nekateri ljudje zanj 
bolj dovzetni. Povečano tveganje 
zanj imajo vsi, ki so ga že imeli v 
preteklosti ali ga je imel kdo od ožjih 
sorodnikov. Tudi ljudje, ki imajo 
več kot 50 znamenj (melanocitnih 
nevusov) ali vsaj tri, večje od 1 cm, 
in tisti, ki so se v otroštvu intenzivno 
izpostavljali soncu in so imeli sončne 
opekline z mehurji, svetlopolti, 
rdečelasi ali svetlolasi pogosteje 
zbolijo. Povečano tveganje za 
nastanek melanoma je povezano 
tudi z uporabo solarijev, še posebej v 
mladosti.

Če želite melanom 
pravočasno 
prepoznati, 

morate vedeti, 
kako izgleda.

Piše: Doc. dr. Liljana Mervic, 
dr. med., spec. dermatovenerologije

Pozorni na spremembe

Melanom je lahko videti zelo 
različno. Običajno je opazno 
spreminjanje barve in velikosti 
pigmentnega znamenja na koži, pa 
tudi oblike in robu. Prav spreminjanje 
je pomembna značilnost melanoma. 
Lahko ga spremlja občutek 
srbenja. Krvavitev ali pojav ranice 
se pojavita pozno, ko je bolezen 
večinoma že napredovala, vsekakor 
ga želimo odkriti že pred tem. Za 
zgodnje prepoznavanje melanoma 
je pomembno, da ga ločimo od 
nenevarnih znamenj, ki jih imamo 
na koži prav vsi. Ta so večinoma 
okrogla in simetrična, melanom pa je 
ponavadi nesimetrično, nepravilno 
oblikovan. Nenevarna znamenja 
imajo pravilne, ravne robove, 
medtem ko so robovi melanoma 
nepravilni ali zabrisani. Nenevarna 
znamenja so enakomerno rjavo 
obarvana, v melanomu pa velikokrat 
hkrati najdemo več barv, npr. rjavo 
in črno, pa tudi področja bele, 
rdeče in modre barve. Pomembna 
je tudi velikost. Večina nenevarnih 
znamenj je manjših od 6 mm in se ne 
spreminjajo, melanom pa je običajno 
večji in kaže znake spreminjanja. 
Večina bolnikov opazi počasno 
povečevanje v mesecih, obstajajo 

Melanom ni najpogostejša vrsta 
kožnega raka, je pa zaradi velike 
sposobnosti zasevanja v druga 
tkiva in organe najnevarnejša, saj 
lahko zasevki privedejo do smrti. 
Število bolnikov, pri katerih 
ga odkrijemo, se iz leta v leto 
povečuje, tako v svetu kot tudi 
pri nas. Po podatkih registra raka 
Republike Slovenije smo v letu 
2010 odkrili in zdravili več kot 
600 novih bolnikov.

aktualno aktualno
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Melanom je nevaren kožni rak, ki je v Sloveniji in svetu 
v porastu. ko opazujemo svojo kožo, ga lahko ločimo od 

drugih znamenj. Melanom spreminja barvo, velikost, robovi 
so nepravilni in zabrisani, oblika pa je nesimetrična. Če ga 

odkrijemo pravočasno, ga lahko v celoti kirurško odstranimo 
in bolezen ozdravimo. V pozni fazi razvoja melanom zaseva 

v oddaljene organe in tkiva, zato takrat ozdravitev ni več 
mogoča.

MelanoM
odkrijmo pravočasno



Pravilo ABCDE - Melanom je običajno 
nesimetričen, z nepravilnim, nazobčanim 
robom, neenakomerno obarvan in 
večbarven, večji od 6 mm, se spreminja in 
raste. (Foto: osebni arhiv)

Viri:

1. Mackie MR et al. Epidemiology of invasive cutaneous 
melanoma. Ann Oncol 2009; 20 Suppl 6: vi 1-7.

2. Register raka Republike Slovenije, Onkološki inštitut. Http://
www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/RRS/
LP_2010.pdf, dostopno 30. 1. 2015.

3. Smernice in klinična pot za obravnavo bolnikov z melanomom. 
Onkološki inštitut, januar 2010. http://www.onko-i.si/uploads/
media/Melanom_smernice_in_klinicna_pot_2010.pdf, 
dostopno 30. 1. 2015.

PRAVIlo ABCDE

Pri razlikovanju melanoma od nenevarnih znamenj 
si lahko pomagate s pravilom ABCDE. Pozorni 
morate biti na tista “znamenja” na koži, ki so:

A. nesimetičnih oblik 
(A = asimetry, 
nesimetrija),

B. z nepravilnimi, 
neravnimi robovi (B 
= border, rob),

C. sestavljena iz več 
barv, npr. rjave, 
črne, rdeče, 
modrikaste, bele 
(C = color, barva),

D. ki imajo premer 
večji kot 6 mm 
(D = diameter, 
premer),

E. ki se povečujejo 
(E = evolution, 
napredovanje).

Še preprosteje je, če na koži iščete “grdega 
račka”, to je eno samo pigmentno spremembo, 
ki izrazito izstopa in je drugačna od vseh drugih.

pa tudi redke oblike, ki rastejo 
veliko hitreje. V teh primerih je 
povečevanje očitno že v tednih. 

na pregled k dermatologu

Dermatologi pri zgodnjem 
odkrivanju melanoma uporabljamo 
posebno preiskovalno metodo 
–   dermatoskopijo, ki je preprosta, 
hitra in popolnoma neboleča. V 
primerjavi s pregledom s prostim 
očesom z dermatoskopom veliko 
zanesljiveje in v zgodnejši fazi 
ločimo nenevarne pigmentirane 
spremembe na koži od nevarnega 
melanoma. Zelo pomembno je tudi 

redno samopregledovanje kože 
doma. To pomeni, da si vsakih nekaj 
mesecev sami temeljito pregledate 
kožo celega telesa. Pomagajte si z 
dvema ogledaloma, s katerima lahko 
vidite tudi očem skrita mesta, na 
primer hrbet, lasišče, kožne gube. 
Pozorni bodite na nove pigmentne 
spremembe na koži, prav tako pa 
tudi na spreminjanje že obstoječih. 
V pomoč naj vam bo pravilo ABCDE. 
Sumljivo spremembo na koži 
pokažite izbranemu zdravniku ali 
dermatologu.

Zdravljenje

Melanom zdravimo kirurško. S 
preprostim posegom v lokalni 
anesteziji ga v celoti izrežemo in 
ga patohistološko (mikroskopsko) 
pregledamo. Ponavadi po potrditvi 
diagnoze sledi še en kirurški poseg, s 
katerim izrežemo še pas zdrave kože 

okrog brazgotine, kjer je bil melanom. 
Za začetne melanome, omejene le 
na zgornje plasti kože, ki so tanjši 
od 1 mm, operacija zadostuje in v 
večini primerov pomeni ozdravitev. 
Za napredovale melanome, ki so že 
razširjeni po telesu, imajo pri nas 
onkologi na voljo dodatne načine 
zdravljenja, kot so interferon, 
kemoterapija, obsevanje ter nova 
tarčna in biološka zdravila. Vsakega 
bolnika po prebolelem melanomu 
doživljenjsko spremlja dermatolog. 

Poskrbimo za preventivo

Večino melanomov bi lahko preprečili z omejitvijo 
izpostavljanja soncu, izogibati se je treba tudi umetnemu 
sončenju v solarijih. Z ukrepi za zaščito pred soncem 
je treba začeti že zelo zgodaj, v zgodnjem otroštvu. 
Predvsem med 10. in 16. uro aktivno iščite senco in 
omejite izpostavljanje soncu na najmanjšo možno mero. 
Kožo zakrivajte z oblačili in pokrivali in odkrite dele 
telesa namažite s kakovostno zaščitno kremo.

dermatologi svetujemo redno 
samopregledovanje. Sumljiva sprememba 
na koži je “grdi raček”, je ena sama in je 
drugačna od ostalih znamenj. Ocenite 
jo s pravilom aBcde. če jo opazite, se 
posvetujte z izbranim zdravnikom ali 
dermatologom.

če sodite v skupino ljudi z večjim tveganjem 
za nastanek melanoma, svetujemo, da vašo 
kožo občasno pregleda dermatolog.

aktualno aktualno
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Najpomembnejši 
zunanji dejavnik 

za nastanek 
melanoma je 

izpostavljanje soncu 
(ultravijoličnemu 
sevanju), zato je 

najboljša preventiva 
melanoma zaščita 

pred soncem.



Z mobilnimi telefoni 
lahko danes zajemamo 

posebnosti na koži, a ne 
morejo nadomestiti znanja 

zdravnikov.

Pišeta: asist. Aleksandra Dugonik, dr. med., 
spec. dermatovenerologije,
dr. Bogdan Dugonik, univ. dip. inž. el.

Previdno pri prepoznavanju 
MelanoMa
s pametnimi telefoni

N
ekatere oblike kožnega raka sodijo med 
najpogostejše oblike rakavih obolenj v svetu, kot 
tudi v Sloveniji. Naraščanje števila obolelih za 
kožnim rakom je vodilo v oblikovanje preventivnih 

javnozdravstvenih kampanj, ki vzpodbujajo ljudi k 
rednemu pregledovanju pigmentnih znamenj. Med orodij 
teh akcij so v zadnjih letih tudi mobilne aplikacije, ki so 
na voljo za vse vrste pamenih telefonov, so cenovno 
dostopne ali celo brezplačne. Aplikacije ponujajo 
postopek samodiagnostike, ki poteka v dveh ali treh 
korakih: zajemanje slike določenega pigmentnega 
znamenja, računalniška analiza posnete slike in izračun 
verjetnosti, da je znamenje nevarno in prenos slike preko 
spleta za dodatno diagnostiko, ki jo opravi strokovnjak. 
Tudi odčitavanje slik na daljavo pogostokrat ponujajo 
kot hitro, cenovno ugodno storitev.

nepotrjena zanesljivost

Pri zasnovi mobilnih aplikacij pogosto ne sodelujejo 
zdravniki, zato zanesljivost diagnostike mnogokrat 
vprašljiva. Kljub dovršenim tehnoloških rešitvam, ki 
v določeni meri omogočajo boljšo samodiagnostiko 
kožnega raka, zaenkrat nobena od aplikacij ni pridobila 
certifikata medicinskega pripomočka. Agenicija za 
varnost zdravil (FDA) ga podeljuje napravam, ki imajo 
zanesljivost, potrjeno s študijami. Nezanesljivost 
diagnostike z mobilnimi aplikacijami 
je poledica dejstva, da z 
mobilnim telefonom 
posameznik 
posname 
zgolj 

njemu suspektna znamenja. Prav 
zato obstaja veliko tveganje, 
da se kožni rak razvije prav iz 
nepregledanega kožnega znamenja. 

nevarnost spregledanja

Izolirano fotografiranje pigmentnega 
znamenja, omejena ločljivost in 
format slike zagotovo ne omogoča 
diagnostike zgodnjih oblik kožnega 
raka. Študija, objavljena v ameriška 
reviji JAMA Dermatology, navaja 
zgovoren podatek, po katerem 
je z računalniška analizo 88 % 
pigmentnih znamenj ocenjenih 
z zmernim tveganjem za razvoj 
melanoma in priporočilom, da se 
analizirano znamenje v nadalje zgolj 
opazuje. Glede 
na podatek, 
da imajo 
aplikacije razpon 
zanesljivosti 
od 7-98 % je 
tako zamujeno 
zgodnje 
prepoznavanje 
melanoma pri 
nezanemarljivo 
velikem številu 
ljudi.

Zaupajte dermatologu

Odkrivanje zgodnjih oblik 
melanoma je pogosto odvisno 
od dermatoskopije. Dermatologu 
omogoča pregled in primerjavo 
znamenj in prepoznavanje 
posebnih struktur v znamenju, ki 
so specifična zgolj za melanom. 
Diagnostika kožnega raka na 
daljavo pa onemogoča ocenitev 
splošnega tveganja za razvoj 
kožnega raka. Dermatolog lahko 
s pomočjo osebnih podatkov 
(melanom v družini, že odkrit kožni 
rak, uživanje imunosupresivnih 
zdravil...) in pregledom kože oceni 
tveganje za razvoj kožnega raka 

pri posamezniku. 
Osebam z velikim 
tveganjem za 
razvoj kožnega 
raka priporoči 
dodatne 
prevenitvne 
ukrepe, ki 
pripomorejo 
k zmanjšanju 
tveganja za pojav in 
zgodnji diagnostiki 
kožnega raka.

Skrb za zdravje Slovencev

Splošna zahtevnost diagnostike 
kožnega raka zlasti melanoma, veliko 
tveganje za napačno postavitev 
diagnoze na daljavo, se izkazuje tudi 
v dejstvu, da ta način diagnostike 
dermatologi ponujajo redko. 
Nekatere evropske države, kot sta 
Avstrija in Velika Britanija, so že 
postavile zakonske omejitve uporabe 
digitalnih orodij za diagnostiko na 
daljavo. 

V Združenju slovenskih 
dermatologov se zavedamo, da 
nove tehnologije lahko izrazito 
pripomorejo pri razvoju sodobnih 
načinov diagnostike kožnega raka. 
Mobilne aplikacije in diagnostika 
na daljavo zahteva oblikovanje 
strokovnih kriterijev, ki bodo 
zagotavljali kvalitetne in varne 
storitve. Združenje slovenskih 
dermatologov je v lanskem letu 
pozvalo Ministrstvo za zdravje 
za oblikovanje smernic za varno 
uporabo mobilnih aplikacij v 
medicini.

Pregled vseh pigmentnih 
znamenj in drugih 

lezij na koži omogoča 
zanesljivo varnost 

pred kožnim rakom. 
lagodnost pregedovanja 
z mobilnimi aplikacijami 

ne more nadomestiti 
pregleda pri 

dermatologu.

aktualno aktualno
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Danes mobilni telefoni prepoznavajo našo 
kožo, a pri tem ne morejo nadomestiti 

znanja in izkuženj uspodobljenega 
zdravnika. nezaupanje v samodiagnostiko, 

zahtevno razločevanje melanoma od 
pigmentnih znamenj in dolge čakalne 
vrste za pregled pri dermatologu so 

najverjetnejši razlogi za vse bolj pogosto 
uporabo mobilnih aplikacij, ki nudijo 

diagnostiko melanoma in občasno tudi 
drugih oblik kožnega raka.



Zimski ekcem: 
zaradi izsušene 

kože se predvsem 
na okončinah 

pojavijo pordela in 
luščeča žarišča

Piše: Helena Rupnik,
 dr. med., spec. dermatovenerologije

suha koža
K

oža varuje človeško telo 
pred vdorom škodljivih 
snovi iz okolja in izgubo 
vode. Najpomembnejšo 

zaščito predstavlja rožena plast v 
povrhnjici, ki jo sestavljajo tesno 
zbite poroženele odmrle celice. Te 
z lipidi, ki so med celicami, skupaj 
tvorijo kožno pregrado, ki jo nekateri 
primerjajo z zidom – celice so zidaki, 
lipidi pa cement. Pri zadrževanju 
vode v roženi plasti kože so zelo 

pomembne tudi snovi, kot so npr. 
laktat, urea in urokainska kislina, 
znane kot naravni vlažilci kože. 

Kdaj je koža suha?

Koža je suha, ko v povrhnjici 
primanjkuje vode. To se lahko zgodi 
pozimi, ko je v okolju zračna vlaga 
nizka, ali ko se zmanjša količina ter 
če se spremeni sestava lipidov v 
kožni pregradi. Čezmerna uporaba 
mil, pogosto tuširanje z vročo vodo, 

izpostavljenost 
detergentom, 
staranje kože 
in nekatere 
kožne bolezni 
(npr. atopijski 
dermatitis 
ali ihtioza) so 
pogosti vzroki 
za motnjo v 
delovanju kožne 
pregrade in suho 
kožo.

Pogostejša 
pri starejših

Suha koža se 
lahko pojavi v 
vseh starostnih 
obdobjih. Zelo 

pogosta je pri starejših ljudeh; kar 
75 % ljudi, starejših od 64 let, ima 
tovrstne težave. Lahko spremlja 
različne bolezni, kot so npr. atopijski 
dermatitis, ihtioza, hipotireoza, 
pomanjkanje cinka ali esencialnih 
maščobnih kislin, napredovale 
maligne bolezni, lahko se pojavi ob 
zdravljenju z nekaterimi zdravili, kot 
so npr. retinoidi.

Koža navadno ni pordela ali vneta, 
se pa drobno lušči, kožne linije 
postanejo izrazitejše, lahko je videti 
kot ribja koža. V hujših primerih se 
pojavijo pordela in luščeča žarišča, 
predvsem po okončinah in obrazu, 
kar največkrat opredelimo kot 
zimski ekcem. Včasih nastanejo 
zaradi izsušene kože spremembe, 
ki spominjajo na porcelan s počeno 
glazuro. Suha koža pogosto srbi. 
Srbež je lahko tako izrazit, da moti 
spanje in dnevne aktivnosti. Zaradi 
ponavljajočega se praskanja in 
drgnjenja kože lahko nastanejo 
območja zadebeljene kože s 
poudarjenimi kožnimi gubami. Suha 
in zadebeljena koža pogosto poči, 
predvsem na dlaneh in stopalih. 
Takšne razpoke so zelo boleče in se 
težko zacelijo.

Kako si pomagamo?

Tuširanje naj bo kratko (do 5 minut) 
in ne z vročo vodo. Če koža ni vneta, 
so koristne oljne kopeli. Uporaba 
tekočih mil ali penečih kopeli ni 

priporočljiva, ker še dodatno slabijo 
kožno pregrado. Namesto njih 
uporabimo nedražeča mila ali vodne 
raztopine, ki imajo pH okrog 6. Zelo 
pomembno je, da takoj po kopanju 
ali tuširanju nanesemo negovalno 
kremo ali mazilo. Uporabljajmo 
mazila in kreme, ki so primerni za 
nego suhe in občutljive kože ter niso 
odišavljeni. Kožo je treba zaščititi 
pred mrazom in vetrom, vendar naj 
oblačila iz sintetičnih vlaken ali volne 
ne pridejo v neposreden stik z njo. 

ne pozabite na roke

Roke so še posebno izpostavljene 
vplivom iz okolja. Če je le mogoče, 
si po vsakem umivanju namažite 
roke z negovalno kremo. Izogibajte 
se pogostemu umivanju rok z mili in 
vročo vodo, stiku kože z detergenti 
in drugimi snovmi, ki slabijo kožno 
pregrado (npr. alkohol, bencin, 
razredčila, topila, voski, čistila). Pri 
delu z vodo in detergenti ali topili 
zaščitite roke z  rokavicami, ki jih je 
priporočljivo sneti vsakih 15 do 20 
minut.
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Freinkel R. K., Woodley D. T.: The Biology of the Skin. The 
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Ljudje v vseh starostnih obdobjih 
imajo lahko suho kožo, se pa pogosteje 

pojavlja pri starejših ljudeh in pri 
nekaterih boleznih kože. Pri tistih, ki 

sicer nimajo težav s kožo, jo lahko mraz, 
veter in suh zrak v ogrevanih prostorih 

močno izsušijo. Suha koža velikokrat 
srbi, včasih se pojavijo celo vnetne 

spremembe. S preprostimi ukrepi oz. 
ustrezno nego lahko omilimo težave ali 

jih v celoti odpravimo.

kdaj po nasvet k derMatologu?
• Ko je koža kljub redni uporabi ustreznih 

negovalnih pripravkov suha ali vneta.

• Ob dolgotrajnem srbenju kože suha koža 
pogosto srbi, vendar je lahko tako tudi 
zaradi številnih drugih vzrokov.

• Ko se kronična bolezen kože poslabša in 
zdravljenje, ki navadno pomaga, ni več 
učinkovito.

• ko se po določenem negovalnem 
pripravku ali drugih kozmetičnih 
izdelkih pojavi srbenje ali vnetje, 
kar je lahko posledica kontaktne 
preobčutljivosti.



Piše: Prim. asist. Tanja Planinšek 
Ručigaj, dr. med., svetnica, specialistka 

dermatovenerologije

posegi na krčnih žilah?
Kako (ne)varni so 

K
rčne žile, varice ali krtice, kot jih 
tudi imenujemo, so povečane, 
zvijugane vene na nogah, ki 
jih ima vsak drug odrasli po 18. 

letu starosti. So različnih velikosti. 
Pajkaste ali metličaste so vidne 
predvsem pri ženskah na stegnih in 
so pogosto rdečkaste barve. Nekoliko 
večje – retikularne ali vejne – so 
modrikaste, prisotne na golenih in/
ali stegnih pri obeh spolih. Trunkusni 
ali debelni varici pa potekata od 
koraka navzdol proti notranjemu 
gležnju oziroma od kolena navzdol 
proti zunanjemu gležnju. To sta 
dve največji povrhnji varici, ki se 
imenujeta velika in mala vena safena 
ter na katerih običajno izvajamo 
operativne posege.

od klasičnih kirurških 
tehnik do novih pristopov

Poleg klasičnih, kirurških danes 
izvajamo predvsem endovenske 
posege na varicah, kjer z različnimi 
instrumenti vstopamo v veno. 
Klasične operativne odstranitve 
velike in male safene so v preteklosti 
opravljali večinoma žilni kirurgi. 
Odstranjevanje majhnih, vejnih 
varic je znano kot flebektomija. 
Danes večinoma izvajamo mini 
flebektomije, tako da se rezi na koži 
t. i. »lojtrce«- rezi eden nad drugim 
– ne smejo več poznati. Endovenski 
posegi na varicah so se razmahnili 
v zadnjih desetletjih. Pod nadzorom 

Foto: Bor Slana /Planet Siol.net

ultrazvoka Duplex jih izvajamo z 
laserjem, radiofrekvenco, paro, peno, 
lepilom ali s posebej izoblikovanimi 
vrtečimi se katetri v kombinaciji s 
sklerozantnim sredstvom.

novejše metode brez noža

Skleroterapija s peno je novejša 
metoda sklerozacije, ki se je 
začela razvijati že leta 1985 in 
se po letu 2001 zelo razmahnila. 
Za spenjenje sicer običajnega 
tekočega sklerozantnega sredstva 
uporabljamo različne, običajno 
T-nastavke ali različne »zamaške«, 
ki jih namestimo na brizgo. Pri 
sklerozaciji s peno je nujna uporaba 
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Tako vene kot njihovo zdravljenje 
poznamo že stoletja. že amynos 

je v stari Grčiji v zahvalo, da mu je 
operiral varico, svojemu zdravniku 

dal izdelati posebno glineno tablico. 
Bolezen ven ima danes vsak drugi 

odrasli po 18. letu starosti. So 
različnih velikosti in oblik, prav 

tako so različni pristopi k njihovemu 
zdravljenju. klasičnih operativnih 

posegov je vedno manj, saj prihajajo 
v ospredje neinvanzivni pristopi, ki 
so za pacienta manj obremenjujoči 

in hkrati dajejo dobre rezultate. 
Tako s klasičnimi operativnimi kot 
z endovenskimi posegi na varicah 

odstranjujemo večje povrhnje varice. 
Nekoliko manjše varice pa običajno 

odstranjujemo s sklerozacijami.O posegih se posvetujte s primerno usposobljenim zdravnikom.

Ewopharma d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Ljubljana- Črnuče
SI.15.JUV.03, April 2015

Kako težnost vleče vaš obraz navzdol? 

Mladosten videz obraza 
običajno predstavljajo oble 
obrazne poteze, visoke 
ličnice in lepo oblikovana 
linija čeljusti. Od lic do roba 
nosu potekajo gladke krivulje 

brez udrtin. Zaradi staranja mehka 
tkiva obraza izgubijo volumen.

Koža izgubi tudi elastičnost in nato 
svoje opravi še težnost. Koža se začne 
povešati in vleči obrazne poteze 
navzdol.

Polnila Juvéderm® so povrnila 
izgubljen volumen kože in tako licu 
zopet dala mladostne krivulje, pri 
čemer so jih dvignila in učvrstila.

Juvéderm®  VOLUMA®  poveča 
volumen na predelih, ki 
potrebujejo malo več podpore 
ali povečanja.

Nežno preoblikuje lici, da sta 
visoki in čvrsti.

Obnavlja obrazni volumen.

Poustvari bolj mladostne 
obrazne proporcije.

Zgladi linijo čeljusti.

Poudari krivuljo ličnic.

Povrne vlago, da koža 
ponovno pridobi naravno 
elastičnost in naravni ton.

Daje učinek rahlega dviga 
brez kirurškega posega.

Učinki dviga, ki jih ima polnilo Juvéderm® VOLUMA®  z lidokainijevim hidrokloridom, trajajo do 18 mesecev.
Prej Potem



ultrazvoka. Tako spremljamo, kje se 
nahaja sklerozantno sredstvo, da 
ne bi zašlo v globok venski sistem. 
Venska tromboza je lahko eden od 
zapletov nepazljivo izvedenega 
posega. Prednost uporabe pene je, 
da se sredstvo, ki ga spenimo, ne 
razredči s krvjo po vbrizgavanju 
v žilo kot pri klasični skleroterapiji 
s tekočim sredstvom, zato je 
potrebujemo manj. Pena izrine kri, 
zato je večja površina vene v stiku 
s sklerozantnim sredstvom. Tudi ob 
koncentracijah, ki so nižje kot pri 
tekočem sredstvu, pri uporabi pene 
dosežemo večjo kontaktno površino 
sklerozantnega sredstva z žilno 
steno, kar pa je odvisno od velikosti 
mehurčkov. Skleroterapija s peno 
debelnih varic izpodriva nekatere, 
predvsem klasične kirurške posege 
teh varic, saj je postopek manj 
invaziven. 

Ko ne gre brez operacije

Pri odločanju o vrsti terapije varic 
igra pomembno vlogo njihova 
velikost in delovanje zaklopk v 
venah. Velike trunkusne varice, 
kjer zaklopke zaradi velikosti vene 
več ne delujejo pravilno (puščajo 
kri v obratni smeri proti navzdol), 
so najprimernejše za operativno 
odstranjevanje, klasično ali 
endoluminalno. Te endovenske 
operacije opravimo z radiofrekvenco 
ali laserjem oziroma s paro. V varico 
lahko vbrizgamo tudi lepilo ali s 

posebnim, vrtečim 
se katetrom 
dovedemo 
sklerozantno 
sredstvo. Razlikujejo 
se od klasičnih 
posegov, saj 
mora operater 
sam neposredno 
pred in med 
posegom opraviti 
ultrazvočni pregled, 
kjer si varico, 
ki jo bo tretiral, zariše na kožo. 
Ker je ta poseg zahtevnejši kot 
klasične operacije, saj je za njegovo 
izvedbo potrebno dobro znanje 
ultrazvoka, ga zdaj bolj pogosto 
izvajajo dermatovenerologi – 
flebologi, interventni radiologi in 
za ultrazvočni pregled izurjeni 
žilni kirurgi. Po vodilu lahko v 
veno dovedemo tudi paro ali 
lepilo. Najnovejši so posebni, 
vrteči se katetri, ki ob dotiku na 
žilno steno brizgajo sklerozantno 
sredstvo. Posegi običajno potekajo 
v tumescentni anesteziji, to je 
anesteziji, kjer prav tako pod 
nadzorom ultrazvoka vbrizgamo 
anestetično sredstvo med veno 
in njeno okolico ter jo na ta način 

zaščitimo, da ne pride do 
poškodbe živcev, ran na koži.Tako klasično operativno kot 

endovensko zdravljenje varic 
mora biti obvezno pospremljeno 
s kompresivno terapijo. Z 
običajnimi, dolgoelastičnimi 
povoji ali medicinskimi 
nogavicami ne smemo počivati 
več kot pol ure oziroma ne 
smemo spati, saj povzročajo 
motnje v arterijski prekrvavitvi. 
Zato danes v sodobnejših 
centrih že nameščajo posebne 
kratkoelastične povoje za nekaj 
dni. Tako je učinek terapije veliko 
boljši in trajnejši.

Po posegu

Operativno 
zdravljenje 
nujno spremlja 
kompresija 
s povoji ali 
uporaba 
medicinskih 
kompresijskih 
nogavic razreda 
II. Čas trajanja 
kompresije po 

posegih z nobeno študijo ni jasno 
opredeljen. Glede na izkušnje, 
flebologi po skleroterapiji ali 
operativni terapiji priporočamo 
kompresijo še 3–6 mesecev. 
Neposredno po posegu lahko bolniku 
namestimo posebne kratkoelastične, 
malo raztegljive povoje, ki jih 
namešča za to usposobljeno 
medicinsko osebje in lahko ostanejo 
na nogi, kjer smo zdravili varico, več 
dni. Ko nameščamo dolgoelastične 
povoje, ki so zelo raztegljivi, običajno 
se jih bolniki lahko naučijo nameščati 
sami, jih moramo pred počitkom 
sneti in pred vstajanjem ponovno 
namestiti. Spanje s temi povoji 
ali medicinskimi kompresijskimi 
nogavicami, ki delujejo na enak 
način,  lahko moti prekrvavitev na 
nogah.
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Endovenski poseg 
na varicah mora 

biti vedno opravljen 
neposredno pod 

nadzorom ultrazvoka, 
da ne pride do 

poškodb okolice 
tretirane vene oziroma 
kože ter da ne pride 
do venske tromboze 

oziroma da sploh 
odstranimo pravo 

varico.



Piše: asist. mag. Nada Kecelj 
Leskovec, dr. med., spec. 
dermatovenerologije

Krčne žile na 
levi nogi pred 

EVLT posegom.

Zdravljenje krčnih žil

B
olnik s kronično vensko 
boleznijo (KVB) ima lahko 
težke, utrujene in nemirne 
noge, tope bolečine in ponoči 

krče. Sprva so na nogah vidne 
metličaste vene, kasneje večje krčne 
žile oziroma varice. Če bolezen 
napreduje in venski sistem popusti, 
opazimo otekanje gležnjev, sčasoma 
tudi kožne spremembe na spodnji 
polovici goleni, kot so temnejša 
obarvanost, rdečina in rana. Krčne 
žile ima skoraj vsaka druga odrasla 
oseba, napredovalo bolezen z 
vensko razjedo pa 0,5–1 % odraslih. 

Povečan pritisk v venah spodnjih 
udov najpogosteje nastane zaradi 
nepravilnega delovanja venskih 
zaklopk, zato venska kri zastaja 
in varice se širijo. Okvara venskih 
zaklopk je najpogosteje primarna. 
Osnovnega vzroka zanjo ne 
poznamo, je pa dedno pogojena. 
Sekundarna se pojavlja ob venski 
trombozi ali zapori globoke vene 
spodnje okončine, zelo redko pa 
zaradi prirojene okvare venskega 
sistema.

Začnimo z zdravljenjem

Pomembno je, da zdravimo 
začetne faze bolezni. S tem 
preprečimo otekanje gležnjev, kar 
je prvi znak, da je venski sistem 
popustil, in kožne spremembe na 
golenih, ki tudi zdravljene puščajo 
trajne rjave lise ali celo brazgotine, ko se rana 
zaceli. Preden se odločimo za zdravljenje 
krčnih žil, opravimo poleg pogovora in 
kliničnega pregleda še ultrazvočni pregled 
povrhnjih in globokih ven na spodnjih udih, ki 
je ključen za načrtovanje posegov.

Alternative kirurškim posegom

Za večje krčne žile poleg kirurške 
odstranitve, ki zahteva krajšo hospitalizacijo 
in splošno ali spinalno anestezijo (tj. 
anestezijo le spodnjega dela telesa), v zadnjih letih vse 
več uporabljamo t. i. endovenske termične metode 

odstranjevanja, med katerimi sta v ospredju laserska in 
radiofrekvenčna metoda. Opravimo ju kot ambulantni 

poseg v lokalni anesteziji, kjer 
z lasersko ali radiofrekvenčno 
energijo krčno žilo od znotraj 
segrevamo z namenom, da se po 
nekaj tednih zabrazgotini. Bolnik 
takoj po posegu hodi z elastičnim 
povojem ali kompresijsko 
nogavico, bolniški stalež je krajši 
v primerjavi s klasičnim kirurškim 
posegom, rezultati obeh metod 
pa so po dveh letih primerljivi 
med seboj. Krčne žile ali varice, 
ki ne opravljajo svoje funkcije, z 
invazivnimi postopki izključimo 
iz obtoka in tako preusmerimo 
vensko kri v zdrave vene.

odstranimo tudi 
manjše krčne žile

Manjše krčne žile odstranjujemo s tekočim ali spenjenim 
sklerozacijskim sredstvom, ki ga vbrizgamo v 
varico in po posegu nekaj tednov nadaljujemo 
s kompresijo. Za najmanjše kapilare je terapija 
izbora žilni laser, ki jih uniči skozi intaktno 
kožo. Odstranitev krčnih žil pospeši zaceljene 
venske razjede ali rane in prepreči njeno 
ponovitev, izboljša simptome in kakovost 
življenja, izboljša funkcijo ven in nenazadnje 
izboljša estetski videz.

ne pozabite na gibanje

Napredovanje bolezni lahko zaustavimo 
s stalno kompresijo (kompresijski povoji ali 
medicinske kompresijske nogavice, ki jih 
predpiše zdravnik) in venoaktivnimi zdravili, 
ki zmanjšajo otekanje in vnetje na venski steni. 
Svetujemo čim več gibanja na prostem in vaje 
za noge.

Viri:

1. Varicose veins in the legs. The diagnosis and 
managementof varicose veins. 

2. NICE clinical guideline 168. July 2013. Http://www.
nice.org.uk/nicemedia/live/14226/64566/64566.pdf.

3. Carradice D., Samuel N., Wallace T., Mazari F. A., 
Hatfield J., Chetter I.: Comparing the treatment 
response of great saphenous and small saphenous 
vein incompetence following surgery and 
endovenous laser ablation: A retrospective cohort 
study. Phlebology 2012; 27: 128–34.

4. Gloviczki P., Gloviczki M. L.: Guidelines for the 
management of varicose veins. Phlebology. 2012 
Mar; 27 Suppl 1: 2-9.
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Kronična venska bolezen je neprijetna 
težava, s katero se srečuje skoraj vsaka 

druga odrasla oseba. Dermatologi 
poznamo nekaj pristopov, ki jih 

uporabljamo za zdravljenje simptomov in 
bolezni, odvisno od diagnoze. Pomembno 
je, da začnemo zdraviti že začetne faze 

kronične venske bolezni.

Zaradi skrajšanega 
zdravljenja, 

manj bolečin in 
obolevnosti po 

posegu priporočamo 
endovensko lasersko 
ali radiofrekvenčno 

odstranjevanje krčnih 
žil bolj kot klasično 
kirurško zdravljenje.



Piše: Maruška Marovt, 
dr. med., spec. dermatovenerologije

Primer zmerno hude 
oblike aken (avtor: 

Mojca Bizjak).

Ali obstaja učinkovito
zdravljenje aken?

A
kne (lat. acne vulgaris) so vnetna kožna bolezen 
dlačno-lojničnih enot, ki se najpogosteje kaže na 
obrazu, manj pogosto na hrbtu in prsnem košu. 
Običajno jih spremlja prekomerno izločanje loja. 

Klinična slika aken je lahko zelo raznolika s pojavom 
komedonov, vnetnih sprememb, vse do agresivnih 
sprememb v obliki globokega vnetja z vozliči in občasno 
tudi s sistemskimi simptomi. Ločimo blago, zmerno in 
hudo obliko. Prizadanejo vse starostne skupine, vendar 
jih najpogosteje opazujemo pri najstnikih. Pri obolelih 
posameznikih pogosteje opazimo nizko samozavest, 
družbeno izolacijo in depresijo. 

Kdaj obiskati 
dermatologa?

»Dermatologa je smiselno obiskati 
čimprej, pri vsaki obliki aken, tudi 
pri blagih, saj so uspehi zdravljenja 
pogojeni s čim prejšnjim začetkom. 
Nove raziskave kažejo, da je za 
preprečitev pojava brazgotin 
po aknah kritično čimprejšnje 
in intenzivno dermatološko 
zdravljenje«. Dovolj hiter in pravilen 
izbor zdravil (pri blagih oblikah so 
dovolj zdravila v obliki krem alio 
gelov) pa bo tudi iz finančnega 
vidika prihranil marsikateri izdatek 
za nepotrebno »preizkušanje« 
najrazličnejših krem in obiskov 
kozmetičnih salonov.

Zdravljenje aken

Zdravila brez recepta pogosto kot 
aktivne učinkovine vsebujejo benzoil 
peroksid in salicilno kislino. Benzoil 
peroksid je zelo učinkovito zdravilo, 
ki deluje protibakterijsko, salicilna 
kislina deluje protivnetno, obe 
učinkovini pa preprečujeta nastanek 

komedonov. Za topikalno zdravljenje 
imamo na voljo različne učinkovine. 
Najpogosteje uporabljamo retinoide, 
protimikrobna zdravila (klindamicin, 
eritromicin), benzoil peroksid, salicilno 
in azelainsko kislino. Retinoidi so 
zdravilo prvega izbora samostojno 
ali v kombinaciji z drugimi. Prispevajo 
k normalizaciji poroženevanja kože 
v dlačni enoti, kar omogoči odstranitev komedonov 
in preprečuje nastanek novih, ob tem pa delujejo 
protivnetno. 

Vsako zdravilo ima svoj namen

S protimikrobnimi zdravili, ki jih svetujemo pri zdravljenju 
aken, znižamo število bakterij. Azelainska kislina deluje 
protivnetno, protibakterijsko in komedolitično. Večini 
opisanih učinkovin je skupen neželen učinek pojav 
lokalnega draženja z rdečino, suhostjo kože in luščenjem. 
Sistemsko zdravljenje z protimikrobnimi zdravili (derivati 
tetraciklina, makrolidi), oralnimi kontraceptivi in retinoidi 
(izotretinoin) se uporablja pri zmerni in hudi obliki aken, 

vedno sočasno s kombiniranim 
topikalnim zdravljenjem. Ambulantno 
lahko dermatolog opravi lasersko 
zdravljenje, kemični piling ali 
mehanično odstranitev aken. Danes 
lahko uspešno zdravimo skoraj 
vse primere aken. Dermatologi 
zdravimo obstoječe oblike aken, 
preprečimo njihov ponovni nastanek 

in zmanjšamo možnost nastanka brazgotin.

Viri:

1. 1. Nast A., Dreno B., Bettoli V., Degitz K., Erdmann R., Finlay 
A. Y., et al.: European Evidence-based (S3) Guidelines for the 
Treatment of Acne. JEADV 2012; 26 (Suppl. 1): 1-29.

2. 2. Zaenglein A. L., Thiboutot D. M. (2012) Acne Vulgaris. In: 
Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV (eds) Dermatology, 3rd 
edn. Elsevier Saunders, pp. 545-559.

Povezava med pojavom 
aken in dieto še vedno 

ni popolnoma jasna, 
vendar so najnovejše 
raziskave pokazale 
pozitivno povezavo 

med uživanjem mleka 
in dieto z visokim 

glikemičnim bremenom 
ter aknami.

Raziskave so pokazale, 
da uživanje mleka in dieta 

z visokim glikemičnim 
bremenom poslabšujeta 

stanje aken.
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Akne sodijo med najpogostejše kožne bolezni 
in imajo nedvomno močan psihosocialni učinek. 

Nedavno opravljene raziskave so bistveno 
pripomogle k razumevanju nastanka bolezni 

in njihovemu učinkovitemu zdravljenju. danes 
lahko uspešno zdravimo skoraj vse primere aken, 
vendar je pomembno, da se postopka zdravljenja 

lotite skupaj z dermatologom. Tako boste 
preprečili njihov ponovni nastanek in zmanjšali 

možnost nastanka brazgotin.



Poslabšanje rozaceje na 
obrazu bolnice.

Piše: Jasmina Demšar, 
dr. med., spec. dermatovenerolog

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 

Viri:

1. Bolognia, Jean L.; et al. (2008). Dermatology. St. Louis: Mosby
2. Http://www.rosacea.org/patients/index.php.
3. Http://www.mayoclinic.com/health/rosacea/DS00308.
4. Http://www.patient.co.uk/health/Rosacea.htm.
5. Http://dermnetnz.org/acne/rosacea.html.

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.



Piše: Simona Senegačnik, 
dr. med., spec. dermatovenerologije

nega kože
dojenčka

Koža dojenčka potrebuje 
posebno nego

Koža je največji in najtežji organ telesa. 
Njene glavne naloge so zaščita pred izgubo 
vode, absorpcijo škodljivih snovi, vdorom 
mikroorganizmov - okužbo in mehansko 
poškodbo. Koža novorojenčka je drugačna po 
zgradbi in delovanju od odraslega človeka. 
V prvih nekaj dneh po rojstvu pride do 
številnih sprememb, saj se mora prilagoditi 
suhemu okolju in številnim zunanjim 
dejavnikom. Razvoj kože po strukturi in 
delovanju se nadaljuje še mesece po rojstvu. 
Pri novorojenčku predstavlja koža 10–13 
% telesne teže, pri odraslem človeku pa 
le 3 %. Debelina kože je pri donošenem 
novorojenčku 40–60 % debeline odraslega. 
Ključnega pomena je zgornji sloj kože, ki je 
prekrit s kislim maščobnim filmom in ima 
pregradno zaščitno funkcijo. S pravilno nego 
omogočimo, da se ta zaščitni sloj pravilno 
razvije in vzdržuje.  

Kopanje ali umivanje?

Dermatologi svetujemo 
kopanje in ne samo umivanje, 
in to zaradi več razlogov. 
Pri kopanju je dojenčku 
bolj udobno in v primerno 
ogreti vodi izgublja manj 
telesne temperature kot pri 
umivanju s krpico. V Sloveniji 
novorojenčka prvič kopamo, 
ko odpade popkovnica. V 
nekaterih državah, npr. 
sosednji Avstriji, okopajo 
novorojenčka nekaj ur po 
rojstvu še v porodni sobi. 
Zaenkrat ni dokazov, da bi 
imelo zgodnje kopanje vpliv na 
celjenje popkovnice ali nadaljnji 
razvoj kože, je pa otroku takoj 
po rojstvu stik z vodo poznan 
in ga doživlja kot ugodje.
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oglas

Ob rojstvu otroka nam medicinske 
sestre in pediatri dajo številna 

navodila, kako negovati in previjati 
otroka. doma nam večinoma pri 

negi pomagajo patronažna sestra, 
sorodniki, prijatelji ali pa nasvete 
poiščemo v revijah, knjigah in na 

spletu. večinoma so to nasveti na 
podlagi ustaljenih praks in lastnih 

izkušenj, ki so si včasih nasprotujoči. 
Dobro je poznati nasvete z do zdaj 

znanimi dejstvi, ki so namenjeni 
negi donošenega dojenčka (0–12 
mesecev), ki nima težav s kožo.



Pozorno pri temperaturi 
vode

Ena izmed glavnih nalog kože je 
uravnavanje telesne temperature. Še 
posebej pri novorojenčku je površina 
kože veliko večja v primerjavi z 
volumnom telesa, zato hitreje izgublja 
toploto. Primerna temperatura prostora 
za kopanje je 24–26 stopinj Celzija, 
temperatura vode pa 35–37. Pomembno 
je, da temperaturo vode preverimo z 
vodnim termometrom. Če je prehladna, 
lahko otroka podhladimo, če je prevroča, 
ga pregrejemo ali celo opečemo.

Pogostost in trajanje kopanja

Kopanje priporočamo vsak drugi do 
vsak četrti dan. Vsakodnevno kopanje 
odsvetujemo, saj pri kopanju, tudi samo v 
čisti vodi, spremenimo zaščitni sloj kože, 
kar lahko vodi v izsušenost, nadraženost 
in povečano možnost okužbe in razvoja 
alergije. Novorojenčku moramo vsak 
dan s čisto vodo in mehko bombažno 
krpico umiti obraz, roke in kožne gube, 
ki jih je treba dobro osušiti. Priporočljiv 
čas kopanja je od tri do pet minut. 
Dalje kot so v vodi, večja je sprememba 
v zaščitnem sloju kože, posledično pa 
je potreben daljši čas, da se povrne v 
prvotno stanje.

Izberimo primerne 
izdelke za kopanje

Za kopanje svetujemo uporabo 
sindetov, ki imajo kisli pH 5,5 v 
trdi ali tekoči obliki in pH 5 olja za 
kopanje. Vse preparate, razen olja 
za kopanje, je treba dobro sprati. 
Primerno je tudi kopanje v čisti vodi 
ali detergentih z nevtralnim pH 7. 
Uporabo mil, ki imajo alkalni pH več 
kot 7, odsvetujemo. Primerni 
preparati za kopanje so 
brez dišav, eteričnih 
olj, antiseptikov, 
sredstev za penjenje, 
barvil ter s čim manj 
konzervansi.

Kaj pa lasišče?

Pri novorojenčkih in dojenčkih 
priporočamo umivanje lasišča z istimi 
detergenti, s katerimi umivamo tudi 
kožo. Če se zaradi dolžine ali gostote 
las odločite za šampon, svetujemo 
blage šampone, ki imajo enak pH kot 
solze (6,5–7,5).

nega kože po kopanju

Dermatologi svetujemo uporabo 
lekarniških olivnih ali mandljevih 
olj pri novorojenčkih in dojenčkih 
v pregibih ter poglobljenih kožnih 
gubah. Tako namreč zmanjšamo 
trenje kože. Novorojenčka, ki nima 
težav s kožo, ni treba mazati. 

Priporočamo pa, da se po vsakem 
kopanju kožo namaže z 
negovalnim preparatom, saj se s 
tem ohrani vlažnost povrhnje 

plasti kože in zmanjša 
izhlapevanje vode. V zimskih 
mesecih priporočamo, da 
pred mrazom in vetrom 
zaščitite kožo obraza s 
kremami ali mazili. 

Viri:

1. Blume- Peytavi U., Hauser M., Stamatas G. N., Pathirana D., 
Garcia Bartels N., Skin care practices for newborns and infants: 
Review of the clinical evidence for best practices; Pediatric 
dermatology, Vol. 29, No. 1, 1–14, 2012.

2.  Garcia Bartels N., Scheufele R., Prosch F., Schink T., Proquitte H., 
Wauer R. R., Blume- Peytavi U.; Effect of standardized skin care 
regimens on neonatal skin barrier function in different body 
areas; Pediatric dermatology, Vol. 27, No. 1, 1–8, 2010.

3. Lund C. H., Osborne J. W., Kuller J. et al.: Neonatal skin 
care. Clinical outcome of the AWHONN/NANN research 

based clinical practise guideline. J Obstet Gynecol 
Neonatal Nurs 2001; 30: 41–51.
4. Jackson A., Time to review newborn skincare. 
Infant 2008; 4 (5): 168–71.

Previjanje in nega kože

Dojenčka previjajte pred vsakim 
hranjenjem in po odvajanju blata. 
Čeprav so bombažne pralne pleničke 
bolj prijazne do potrošnika in do 
okolja, so za kožo boljše tiste za 
enkratno uporabo, saj so veliko bolj 
vpojne in dalj časa vzdržujejo suho 
kožo pod plenico. 

Za čiščenje kože pod plenico 
svetujemo uporabo mlačne vode in 
bombažno krpico ali vlažne otroške 
robčke brez dišav in alkohola. 
Vzdrževanje suhe in čiste kože na 
tem mestu zmanjša nastanek vnetja 
oziroma pleničnega izpuščaja. Če 
se kljub pogostemu menjavanju 
plenic pojavi vnetje, priporočamo za 
zaščito kože preparate, ki vsebujejo 
cink ali mehki beli parafin. Najbolj 
so primerne mazilne podlage, saj 
naredijo boljši zaščitni sloj.
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Pravilna nega kože 
od rojstva naprej je 

pomembna za normalen 
razvoj in delovanje kože 
ter zmanjšanje nastanka 
nekaterih kožnih bolezni. 
Če se pojavijo težave na 
koži, pa se je smiselno 
o negi posvetovati z 

dermatologom.



Ne glede na tip kože se nam pogosto zgodi, da dobi 
naš obraz v poletnem času zaradi izpostavljenosti 
soncu neželen videz lesketanja. Zato je Eucerin® 
v svojem raziskovalnem centru razvil izdelek, ki 
učinkovito matira kožo in je posledično ne masti.

Klinična študija na 325 osebah je pokazala učinkovito 
delovanje Eucerin® SUN kremnega gela za zaščito 
obraza na več ravneh: Izjemno lahka tekstura, 
dolgotrajen učinek matirane kože, odsotnost 
lesketanja kože in takojšnje vpijanje.

Izdelek odlikuje izjemna tehnologija uravnavanja olja: 
pigmenti, ki vpijajo lipide1, in L-karnitin, ki uravnava 
sebum. Tako dosežemo hiter matirni učinek2

Novo zdravilo v obliki gela za lokalno zdravljenje 
aktiničnih keratoz Ingenol mebutat izboljša 
bolnikovo kakovost življenja in zadovoljstvo z 
zdravljenjem. 

Aktinične keratoze so pogoste hrapave kožne lezije, 
ki se pojavljajo pri svetlopoltih ljudeh na tistih delih 
telesa, ki so kronično izpostavljeni soncu oziroma 
njegovemu ultravijoličnemu sevanju. Iz njih se lahko 
razvije kožni rak - ploščatocelični karcinom. 

Raziskava, ki so jo opravili v Avstraliji in ZDA ter je 
vključevala 1005 bolnikov z aktiničnimi keratozami, 
je proučevala vpliv zdravljenja aktiničnih keratoz 
z ingenol mebutatom na kakovost bolnikovega 
življenja in na njegovo zadovoljstvo z zdravljenjem. 

Bolniki so nanašali gel z ingenol mebutatom 
ali gel brez učinkovine (placebo) na prizadeto 
površino kože velikosti 25 cm2 enkrat na dan; na 
obraz in lasišče so nanašali 0.015-% koncentracijo 
zdravila tri zaporedne dni, na trup in ude pa 0,05-
% koncentracijo zdravila dva zaporedna dneva. 
Po zaključenem zdravljenju so bolniki izpolnili 
vprašalnike o kakovosti življenja in zadovoljstvu z 
zdravljenjem. 

Zdravljenje aktiničnih keratoz z ingenol mebutatom 
pomembno izboljša kakovost bolnikovega življenja v 
primerjavi s placebom. Bolniki so bili z zdravljenjem 
zadovoljni.

zaščita pred sonceM 
prilagojena potrebam mešane do 
mastne in k lesku nagnjene kože

Novost pri zdravljenju 
aktiničnih keratoz

VIRI:

(1) Silicijeva smola, škrob in amorfna kremenica. 

(2) Nanos Eucerin Sun Oil Control Dry Touch kremnega gela za 

zaščito pred soncem ZF 50+ na eno polovico obraza (desna stran) in 

kontrolnega izdelka za zaščito pred soncem ZF 50+ na drugo polovico 

obraza (leva stran). Klinična fotografija je bila izvedena 5 minut po 

nanosu izdelka. Prikazani primer, posamezni rezultati lahko odstopajo. 

(3) V dveh kombiniranih študijah uporabe je 325 žensk z mešano, mastno 

in k aknam nagnjeno kožo nanašalo izdelek Eucerin Oil Control ZF 50+ 

približno enkrat dnevno v obdobju dveh tednov. Študiji sta bili izvedeni 

v vlažnem in vročem podnebju (Tajska in Španija). 

(4) Rezultati klinične študije na 40 ženskah z mešano do mastno kožo. 

Izdelek Eucerin Oil Control ZF 50+ so nanašale dvakrat dnevno v 

obdobju štirih tednov.

VIR:

Augustin M, Tu JH, Knudsen KM, Erntoft S, Larsson T, Hanke CW. 

Ingenol mebutate gel for actinic keratosis: The link between quality of 

life, treatment satisfaction, and clinical outcomes. J Am Acad Dermatol 

2015 May; 72(5): 816-21.
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Piše: Marko Vok, 
dr. med., spec. 
dermatovenerologije

Dermatologi preverjajo alergije 
na sestavine v kozmetiki s 
posebnimi testi na koži.

Ljudje vedno bolj težimo k mladostnemu videzu 
kože in lepo oblikovanemu telesu, kar je privedlo do 
razvoja novih neinvazivnih oblik oblikovanja telesa. 
Med bolj učinkovite sodi kombinacija bipolarne 
radiofrekvence in optične energije, mehanske 
masaže in vakuuma (VelaShape III), ki zmanjša tako 
maščobno tkivo kot učvrsti kožo, kar potrjujejo tudi 
rezultati študije.

V študiji je sodelovalo 35 pacientov, ki so prejeli po 
eno terapijo z visoko energijsko radiofrekvenco 
tedensko, v obdobju šestih tednov, preoblikovanje 
trebuha/bokov, zadnjice ali stegen pa so strokovnjaki 
spremljali še tri mesece po zaključku zadnje terapije. 

Debelina plasti maščobe se je pri sodelujočih 
povprečno zmanjšala za 29 %, obseg trebuha/bokov, 
zadnjice in stegen v treh mesecih spremljanja pa se 
je zmanjšal povprečno za 1, 4, 0.5 in 1,2 cm. Pri 93 % 
sodelujočih se je pokazalo zmanjšanje debeline plasti 
maščobe, pacienti pa so poročali še o minimalnem 
neugodju in zadovoljstvu s terapijami, saj je bilo kar 
97 % pacientov nad rezultati navdušenih.

Laboratoriji Teoxane iz Ženeve so pripravili študijo, 
ki med seboj po učinkovitosti, trajanju in varnosti 
primerja polnili iz hialuronske kisline, pridobljeni iz 
bakterij. Tokratna študija je prva tovrstna, ki primerja 
učinkovini po navedenih kriterijih. 

Skoraj vse prejšnje študije so primerjale novejša 
hialuronska polnila, pridobljena iz bakterij,  s 
kolagenskim polnilom ali s prvotnimi preparati 
hialuronske kisline, ki je bila pridobljene iz perutnine. 
Obe primerljivi skupini polnil (kolagen in hialuronska 
kislina iz perutnine) sta imela krajši učinek delovanja, 
zato je bila v takih študijah  pričakovana boljša 
učinkovitost novih produktov iz hialuronske kisline, 
ki so bile pridobljene iz bakterij. V študiji se polnili 
razlikujeta le po strukturnih in mehanskih lastnostih, 
ki vplivajo na učinek polnjenja in čas delovanja.

Pilotska študija je pokazala dobro učinkovitost obeh 
proizvodov na glajenje gub takoj po injiciranju. 
Primerljivo enak učinek je bil pri obeh po 6 mesecih. 
Pri nekaterih kriterijih, kot so zadovoljstvo pacientov 
sedem mesecev po injiciranju in trajnost učinka, je 
imelo polnilo Teosyal Deep Lines boljše rezultate od 
polnila Restylane Perlane.

Neboleče in neinvazivno do 
izoblikovanega telesa

Primerjava učinkovitosti dveh
 polnil iz hialuronske kisline

VIR:

Maurice A. Adatto, Robyn M. Adatto-Neilson in Grietje Morren. 

Reduction in adipose tissue volume using a new high-power 

radiofrequency technology combined with infrared light and 

mechanical manipulation for body contouring. Lasers in Medical 

Science, vol. 29 (5): 1627-1631, 2014.

VIRI:

1. Day DJ, Littler CM, Swift RW, et al. Thewrinkleseverity rating scale: a 

validationstudy. Am J ClinDermatol 2004;5:49-52. 

2. Baumann LS, Shamban AT, Lupo MP, et al. Comparisonofsmooth-

gel hyaluronicaciddermalfillerswithcross-linkedbovinecollagen: 

a multicenter, double-masked, randomized, within-subjectstudy. 

DermatolSurg 2007;33 Suppl 2:S128-35. 

3. Pinsky MA, Thomas JA, Murphy DK, et al. Juvederminjectable gel: a 

multicenter, double-blind, randomizedstudyofsafetyandeffectiveness. 

AesthetSurg J 2008;28:17-23. 

4. Narins RS, Brandt F, Leyden J, et al. A randomized, double-blind, mul-

ticentercomparisonoftheefficacyandtolerabilityofRestylaneversusZy-

plastforthecorrectionofnasolabialfolds. DermatolSurg 2003;29:588-95.

5. Rao J, Chi GC, Goldman MP. Clinicalcomparisonbetweentwo

hyaluronicacid-derivedfillers in thetreatmentofnasolabialfolds: 

hylaformversusrestylane. DermatolSurg2005;31:1587-90.

6. Carruthers A, Carey W, De Lorenzi C, et al. Randomized, double-

blindcomparisonoftheefficacyoftwohyaluronicacidderivatives, 

restylaneperlaneandhylaform, in thetreatmentofnasolabialfolds. 

DermatolSurg 2005;31:1591-8; discussion 98.

7. Bframclinicalstudyfinalreport - March 2009.

Pred 6 mesecev po terapiji

Teosyal
Deep Lines 
1.15 ml

Restylane
Perlane 
1.9 ml kontaktna alergija

na konzervanse v kozmetiki
Pogostost pojavljanja 

Točnih podatkov o pogostosti 
kontaktne alergije na konzervanse 
v kozmetiki ni. Ocenjuje se, da, 
glede na veliko vsakdanjo uporabo 
teh sredstev, verjetno niti ni tako 
pogosta. Lahko je zelo moteča, 
saj se je nekaterim alergenom 
težko popolnoma izogniti. Isti 
konzervans se lahko pojavlja ne le 
v kozmetičnih izdelkih, ampak tudi 
v drugih sredstvih, kot so čistila, 
detergenti in različne snovi, ki se 

uporabljajo v industriji. Mnoge 
reakcije na kozmetična sredstva niso 
alergijskega, temveč so iritantnega 
značaja. V večini primerov težave 
minejo že z zamenjavo znamke 
izdelka. Po nekaterih ocenah je 
okoli 1 do 3 % ljudi alergičnih na nek 
kozmetični izdelek. V vseh primerih 
ne gre izključno za alergijo na 
konzervanse, temveč tudi na druge 
snovi, kot so npr. dišave, frizerske 
barve, akrilati v lakih za nohte in 
sestavine podlag. 

Klinična slika 

Kontaktna alergija na določeni 
kozmetični izdelek se najpogostejše 
kaže s srbečo rdečico in luščenjem, 
praviloma na mestu stika izdelka s 
kožo. Otekanje in serozna sekrecija 
se pojavljata redkeje. Na obrazu jo je 
pogosto težko ločiti od atopijskega in 
seboroičnega dermatitisa. Obstajajo 
številne izjeme, ko je klinična 
slika popolnoma drugačna od 
pričakovane.  

zdravljenje

37Moja koža, št. 1, 2015

aktualno

36 Moja koža, št. 1, 2015

Zagotovo ne bo odveč opozoriti na nekatere vidike in novejše 
trende pri pojavljanju alergijskega kontaktnega dermatitisa 

(ekcema) zaradi konzervansov v kozmetičnih izdelkih. Konzervanse 
dodajajo kozmetičnim izdelkom, ki vsebujejo vodo, da bi preprečili 

rast nepatogenih in patogenih mikroorganizmov, ki lahko povzročijo 
kvarljivost izdelka ali škodijo potrošniku. Torej je konzervans v 

kozmetičnem izdelku nujen za obstojnost do izteka roka uporabe. 
Napis »brez konzervansov« (»preservatives free«) ne pomeni, da 
je izdelek boljši od tistega brez. Pomeni le, da izdelek ne potrebuje 

konzervansa. Vprašanje je, ali potrebujemo prav ta izdelek.



Metilizotiazolinon in 
metilkloroizotiazolinon 

Ta dva alergena sta se množično začela uporabljati v 
poznih 70. letih prejšnjega stoletja. Nahajata se v izdelkih, 
ki se s kože sperejo, kot so tekoča mila, geli za umivanje, 
peneče kopeli in šamponi. Vsebujejo jih tudi nekateri 
izdelki, ki na koži ostanejo, kot npr. negovalne kreme. 
Pogosto jih najdemo tudi v vlažilnih robčkih. Njihova 
uporaba ni omejena na kozmetiko, in jih najdemo tudi 
v detergentih, čistilih, barvah, rezilnih oljih, hladilnih 
tekočinah, tiskarskih barvah itn. V zadnjih letih se v 
Sloveniji, tako kot drug je v Evropi, srečujemo z epidemijo 
preobčutljivosti na izotiazolinone. So priljubljeni 
konzervansi v pleskarskih barvah, iz katerih se lahko 
sproščajo še mesece in lahko povzročajo t. i. aerogeni 
alergijski kontaktni dermatitis. 

Parabeni

Zaradi slovesa rakotvornosti, ki se jih drži, so parabeni 
zelo kontroverzno področje. Dermatologi, ki se 
ukvarjamo s kontaktno preobčutljivostjo, imamo radi 
parabene, ker nam med vsemi kozmetičnimi konzervansi, 
ki jih redno spremljamo, povzročajo najmanj težav. 
Pogosto se uporabljajo tudi v hrani. Parabeni so dobri 
konzervansi in v kozmetičnih izdelkih po vsej verjetnosti 
zdravju neškodljivi. Napis »brez parabenov« (»paraben 
free«) je bolj v funkciji trženja kot skrbi za zdravje 
potrošnika.  

formaldehid in snovi, ki sproščajo 
formaldehid 

Formaldehid je ubikvitaren alergen in je v okolju zelo 
razširjen. V kozmetiki se ga malo uporablja, praviloma 
v izdelkih, ki se s kože sperejo. Šamponi lahko vsebujejo 
formaldehid, vendar morebitna preobčutljivost povzroča 
večje težave frizerjem z ekcemom rok kot tistim, ki jih 
za kratek čas uporabijo šampone za umivanje las. Snovi, 

ki sproščajo formaldehid, 
lahko povzročajo alergije ne 
le sočasno s formaldehidom, 
ampak tudi samostojno. 
Njihova uporaba ni omejena 
le na kozmetiko in čistila, 
temveč se veliko uporabljajo 
tudi v industriji (npr. 
rezilna olja, barve, tekstil). 
Med najpogostejšimi so: 
Quaternium 15 (Dowicil), 
diazolidinil urea (Germal 
II), imidazolidinil urea 
(Germal 115), 2-bromo-
2-nitropropan-1,3-diol 
(Bronopol) in DMDM 
hidantoin. 

Potrjevanje kontaktne preobčutljivosti 

Kontaktno alergijo ugotavljamo z epikutanim testom. 
Pacientu prvi dan testa na hrbet prilepimo obliže, 
na katerih so majhne količine alergena. Ti morajo 
ostati na koži 48 ur, nakar jih odstranimo, testna polja 
označimo s posebnim svinčnikom in prvič odčitamo. 
Dokončno odčitavanje opravimo 96 ur po uporabi. 
Pojav vnetne reakcije, nekakšnega »mini ekcema«, na 
testnem polju določenega alergena predstavlja potrditev 
preobčutljivosti za ta alergen.

Preprečevanje alergijskega kontaktnega 
dermatitisa 

Osnovno načelo preprečevanja kontaktne 
preobčutljivosti je izogibanje alergenu, ki jo povzroča. 
Dobri proizvajalci kozmetike poskušajo iz svojih 
izdelkov izključiti snovi, ki povzročajo alergijo ali 
iritacijo. Zamenjava enega alergena z drugim lahko 
povzroči uvedbo še močnejšega alergena, kar se 
pogosto ne izkaže v fazi testiranja, ampak šele, ko 
se nek izdelek začne množično uporabljati. Veliko 
težavo v izogibanju določenemu alergenu predstavlja 
razumevanje deklarirane vsebine nekega izdelka. 
Za mnoge potrošnike so dolgi in zapleteni nazivi 
težko prepoznavni, zato v teh primerih priporočamo 
nabavo izdelka v lekarnah, po predhodnem posvetu s 
farmacevtom.

Viri:

1. Dugonik A., Orešič Barač T., Kalač Pandurovič M., Vok M., 
Dugonik B.: Contact allergy to methylchloroisothiazolinone/
methylisothiazolinone in Slovenia: A new epidemic. Contact 
Dermatitis. 2014; 70 (Suppl. 1): 74–120.

2. Schwensen J. F., Lundov M. D., Bossi R. et al.: 
Methylisothiazolinone and benzisothiazolinone are widely 
used in paint: A multicentre study of paints from five European 
countries. Contact Dermatitis. 2015; 72: 127–138.
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Piše: Mateja Lisjak, 
dr. med., spec. dermatovenerologije

Nitasta (filiformna) bradavica

Navadna bradavica

Ploščate bradavice

Seboroičnakeratoza (starostna bradavica)

Zdravljenje virusnih
bradavic

V
irusne bradavice (lat. verrucae) 
so ena najpogostejših kožnih 
okužb oz. obolenj. Največkrat 
se pojavijo pri otrocih in 

mladostnikih ter so različnih oblik. 
Prenašajo se z neposrednim stikom 
in z okuženimi predmeti, okužbo 
lahko prenašamo tudi s praskanjem. 
Na rokah se običajno razvijejo t. i. 
navadne bradavice oz. vulgarne 
bradavice v obliki poroženelih (ali 
keratotičnih) in luščečih se bunčic. 
Če so locirane na obnohtju, so lahko 
zelo boleče. Če bradavico nekoliko 
podrgnemo, nastanejo značilne 
drobne pikčaste krvavitve. Na 
podplatu se razvijejo t. i. plantarne 
bradavice, ki lahko povzročajo 
bolečine pri hoji in so včasih zelo 
obširne ter trdovratne za zdravljenje. 
Na obrazu, redkeje na hrbtiščih rok, 
največkrat ugotavljamo ploščate 
bradavice (t. i. veruccae planae) v 
obliki ploščatih bunčic svetlo rjave 
barve ali barve kože. Na obrazu, 
predvsem na nosu, vekah in ustnicah 
se lahko pojavijo tudi nitaste 
(filiformne) bradavice.

Kako jih zdravimo?

Virusne bradavice najpogosteje 
zdravimo s pomrzovanjem ali t.i. 
krioterapijo s tekočim dušikom, ki 
povzroči omrzlino okuženih celic 
kožne povrhnjice in nespecifično 
stimulacijo imunskega sistema.

Virusne bradavice lahko uspešno 
zdravimo tudi s keratolitiki, 
različnimi sredstvi, ki zmehčajo 
in odluščijo 
poroženelo plast 
povrhnjice, kot je 
npr. od 5 do 20% 
salicilna kislina v 
ustrezni mazilni 
podlagi (npr. 
beli vazelin ali 
elastični kolodij). 
V prosti prodaji 
je na voljo precej 
pripravkov za 
odstranjevanje 
virusnih bradavic, 

ki vsebujejo različne keratolitike 
v različnih koncentracijah in so 
blago ali zmerno učinkoviti. V 
trdovratnejših primerih je uspešno 
zdravljenje z lokalnim citostatikom v 
kombinaciji s keratolitiki in lokalnim 
imunomodulatornim zdravilom 
imikvimod. Kirurško zdravljenje se 
opušča.

Previdneje na obrazu

Na obrazu ne 
uporabljamo 
agresivnega 
zdravljenja ploščatih 
bradavic, ki bi 
lahko povzročilo 
nastanek brazgotin. 
Največkrat zato 
uporabljamo blago 
krioterapijo s 
tekočim dušikom, 
od 2 do 5% salicilno 
kislino v ustrezni 
podlagi ali od 

0,025 do 0,05% tretionin (derivat vitamina A) v 
kremi ali gelu. Virusne bradavice vse pogosteje 
odstranjujemo tudi z nekaterimi vrstami laserjev in 
radiofrekvenčno tehnologijo.

Virusne bradavice lahko pri zdravih otrocih 
in odraslih tudi spontano, brez posebnega 
zdravljenja, popolnoma izzvenijo. Približno dve 
tretjini bradavic spontano izgine v do dveh letih. 
Otrokov imunski odgovor ima pomembno vlogo pri 
ozdravitvi bradavice, zato ni pričakovati spontane 
ozdravitve pri imunsko oslabljenih otrocih.

Kljub temu, da virusne bradavice lahko spontano 
regredirajo, svetujemo njihovo čimprejšnje 
zdravljenje pri dermatologu, saj se lahko prenesejo 
na druge dele telesa ali druge osebe.

Vsaka bradavica ni virusna 
bradavica

Virusne bradavice so lahko navidezno podobne 
nekaterim drugim kožnim spremembam, na primer 
t. i. seboroičnim keratozam ali starostnim (senilnim) 
bradavicam, ki so najpogostejše  benigne kožne 
spremembe v odrasli dobi. Pogostejše so v zrelih 
letih, saj se začno pojavljati že po 30. letu starosti. 
Vsaka oseba, starejša od 50 let, ima vsaj eno 
seboroično keratozo. To so benigne, nenalezljive, 
novotvorbe povrhnjice, ki izgledajo kot rjavkaste 
bradavice ali bradavice barve kože, ki se neredko 
spontano luščijo in srbijo. Pogosto jih opazimo na 
koži, ki je izpostavljena soncu, na obrazu, hrbtišču 
rok, hrbtu, prsnem košu, lahko se pojavijo kjerkoli 
drug je po telesu.

Zdravljenje starostnih bradavic iz zdravstvenih 
razlogov ni potrebno, saj večinoma  predstavljajo 
le estetsko nevšečnost. V primeru, da nas 
bradavice vseeno estetsko ali funkcionalno motijo, 
jih lahko uspešno odstranimo s krioterapijo s 
tekočim dušikom, radiofrekvenco in nekaterimi 
vrstami laserjev. Omenjene posege lahko opravlja 
le zdravnik dermatolog. Kljub nevirusnemu 
vzroku nastanka pa se starostne bradavice po 
odstranjevanju nemalokrat ponovijo.

Pri odraslih so lahko bradavicam  navidezno 
podobni tudi nekateri maligni kožni tumorji, napr. 
ploščatocelični rak kože, zato se svetuje pregled 
pri dermatologu ob pojavu bradavic po koži.

Viri:

1. Cohen B.: Pediatric Dermatology. Elsevier Mosby, Philadelphia, 
USA, 2005.

2. Dragoš V.: Osnove otroške dermatologije za pediatre:zbornik 
tečaja. Dermatovenerološka klinika, Ljubljana, 2010.

3. Kansky A.  idr.: Kožne in spolne bolezni. ZSD, Ljubljana, 2002.
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Virusne bradavice se razvijejo kot posledica 
virusne okužbe povrhnjice kože z nekaterimi 

tipi humanih papiloma virusov (HPV), 
kamor vstopijo prek majhnih poškodb kože. 
Nekatere kožne spremembe lahko izgledajo 
podobne virusnim bradavicam. Za pravilno 

diagnozo, obravnavo in uspešno odstranitev 
je potreben obisk dermatologa, s katerim se 
boste odločili za ustrezno zdravljenje in bo 
ugotovil morebitne druge spremembe na 

koži.

Ko se virusne bradavice 
zelo hitro širijo in so 

odporne na zdravljenje, 
obiščite dermatologa. 

Ta bo s pregledom 
izključil morebitne 
kožne tumorje ter 

druga kožna in 
sistemska obolenja in 
opravil najustreznejše 

zdravljenje.



Piše: Vesna Tlaker Žunter, 
dr. med., spec. dermatovenerologije

Bolnik s hudo luskavico pred 
zdravljenjem z biološkim zdravilom.

Isti bolnik med zdravljenjem z 
biološkim zdravilom.

biološka zdravila
niso bio niti eko

V 
zadnjih letih se včasih zgodi, 
da bolnik pride v dermatološko 
ambulanto in želi, da bi 
svojo bolezen zdravil na 

»bolj biološki« način, ker meni, da 
so običajna zdravila »premočna«. 
Dojemanje bioloških zdravil kot 
naravnih in popolnoma varnih 
je zgrešeno. V širšem pomenu 
besede so biološka zdravila vsa 
zdravila, ki jih pridobimo iz živih 
organizmov ali tkiv. Tako lahko 
med biološka zdravila uvrstimo 
kri in krvne pripravke, dele rastlin 
in živali, antibiotike, pridobljene s 
fermentacijo, itd. V ožjem pomenu, 
ki ga večinoma uporabljamo danes, 
poimenovanje biološka zdravila 
uporabljamo za rekombinantne 
terapevtske beljakovine, ki jih 
pridobimo s pomočjo biotehnologije. 

Razlika med »običajnimi« 
in biološkimi zdravili

»Običajna« zdravila, na primer 
aspirin, metotreksat ipd., so majhne 
molekule, ki jih pridobivamo 
s pomočjo kemijske sinteze v 
laboratoriju. Tak postopek je 
razmeroma preprost. »Običajna« 
sintezna zdravila imajo v telesu 
velikokrat več prijemališč in se 
vpletajo v različne procese. Ker jih 
uporabljamo že veliko desetletij, 
njihovo varnost in morebitna 
tveganja dobro poznamo. So 
nenadomestljiva in dragocena pri 
zdravljenju večine bolezni. Biološka 
zdravila so zelo velike beljakovinske 
molekule, več tisočkrat večje od 
sinteznih zdravil. Oblikovana so 
tako, da se zelo natančno vežejo 
na eno samo tarčo v določenem 

bolezenskem procesu ali da 
nadomestijo beljakovino, ki je telo ne 
izdeluje. Takšnih zdravil ne moremo 
pridobiti s kemijsko sintezo. Izdelajo 
jih lahko le živi organizmi, ki so 
sposobni tvorbe beljakovin. 

Pristop, znan tisočletja

Proizvodnja bioloških zdravil 
običajno poteka v bakterijskih 
celičnih kulturah v strogo določenih 
pogojih. Bakterije same po sebi 
niso sposobne tvorbe tovrstnih 
beljakovin, zato najprej v bakterijske 
celice vgradijo umetno izdelan gen 
za to beljakovino. Biološka zdravila 
torej niso niti bio niti eko, temveč 
proizvod genetske manipulacije. 
To nikakor ne pomeni, da bi morali 
dvomiti o njihovi koristi, podobno kot 
ljudje brez jasnih razlogov dvomijo 
o genetsko spremenjeni hrani. 
Genetske spremembe spremljajo 
razvoj človeka od pradavnine. Z 
izbiranjem rastlin ali živali z želenimi 
lastnostmi in njihovim križanjem 
je skozi vso civilizacijo opravljal 
gensko selekcijo in manipulacije, ki 
so mu omogočile boljše življenje. S 
sodobno tehnologijo in neposrednim 
poseganjem v genom smo pridobili 

izjemne možnosti za izboljšave 
na področju zdravil in na drugih 
področjih. Zakonodaja ta področja 
izjemno skrbno nadzoruje.

Kje uporabljamo biološka 
zdravila?

Prva rekombinantna beljakovina 
oz. prvo biološko zdravilo v 
sodobni medicini je bil inzulin, ki 
se uporablja od leta 1984. Sledil je 
razvoj nekaterih drugih hormonov 
in rastnih dejavnikov ter dejavnikov 
strjevanja krvi. Med bolj znanimi so 
rastni hormon, obščitnični hormon, 
eritropoetin (hormon, ki spodbudi 
tvorbo rdečih krvničk), kalcitonin 
in glukagon. V zadnjih desetletjih 
se je pojavilo zelo veliko število 
bioloških zdravil s protitumorskim in 
protivnetnim delovanjem. Številna 
biološka zdravila se uporabljajo za 
zdravljenje raka. Rak ni ena sama 
bolezen; rak so številne različne 
bolezni – tudi na istem organu 
obstajajo različne vrste raka. Zato 
se za zdravljenje raka uporabljajo 
številna različna biološka zdravila, 
ki posežejo na specifično mesto v 
tumorskem procesu.

Biološka zdravila v 
dermatologiji

V dermatologiji je uporaba bioloških 
zdravil najbolj razširjena pri 
zdravljenju luskavice. Tovrstno 
zdravilo predlagamo bolnikom, ki 
imajo srednje hudo do hudo obliko 
luskavice, pri katerih smo že poskusili 
s katerim od sinteznih zdravil, pa 
ni bilo učinka, ali če bolnik takega 
zdravila ne more oziroma ne sme 
dobivati. Zdravljenje luskavice z 
biološkimi zdravili je zelo uspešno, 
večina bolnikov doseže 75-odstotno 
ali večje izboljšanje stanja na koži. 
Nekatera biološka zdravila za 
zdravljenje luskavice pomagajo tudi 
proti vnetju sklepov, ki spremlja 
luskavico pri približno 20 % bolnikov. 
V Sloveniji biološka zdravila zaradi 
luskavice prejema več sto bolnikov. 
Tako po slovenskih kot svetovnih 
izkušnjah je zdravljenje varno in 
učinkovito, upoštevati pa je treba 
varnostne ukrepe. Zlasti skrbno 
nadziramo morebitno večje tveganje 
okužb, še posebej nekaterih, manj 
običajnih.

Priprava na zdravljenje

Pred uvedbo zdravljenja z biološkim 
zdravilom dermatologi bolnika 
povabimo, da se udeleži šole za 
bolnike, kjer izve več o bolezni in 

zdravljenju. Nekatera 
zdravila si bolniki 
vbrizgajo sami doma, 
nekatera dobivajo 
v obliki infuzije v 
bolnišnici. Odvisno od 
zdravila, se injekcije 
dajejo od dvakrat na 
teden do enkrat na tri 
mesece, infuzije vsaka 
dva meseca. Pred 
zdravljenjem z biološkim 
zdravilom opravimo 
krvne preiskave in 
rentgensko slikanje 

pljuč, priporočamo cepljenje proti 
nekaterim nalezljivim boleznim. Pred 
kratkim je bilo uvedeno tudi biološko 
zdravilo za zdravljenje kronične 
koprivnice (urtikarije), ki je ni mogoče 
obvladati z drugimi zdravili.
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Zdravljenje številnih kroničnih bolezni so v zadnjih 
desetih letih korenito spremenila biološka zdravila. 

Bolniki si ob izrazu »biološka« zdravila včasih 
predstavljajo, da naj bi šlo za visoko učinkovita 

zdravila, pridobljena na ekološki oziroma bio način, ki 
naj bi bila, podobno kot bio hrana, bolj varna in zdrava. 

Takšno dojemanje je popolnoma napačno.

Čeprav biološka 
zdravila niso niti 

bio niti eko, gre za 
izjemno učinkovita in 
zelo varna zdravila, 
ki so popolnoma 

spremenila 
obravnavo nekaterih 

kroničnih bolezni.



Glivičnih okužb nohtov ne 
moremo zdraviti na poenostavljen 
način, ampak zahteva proces 
poglobljen pristop in upoštevanje 
priporočil dermatologa.

Piše:  izr. prof. dr. Mateja 
Dolenc-Voljč, dr. med., spec. 
dermatovenerologije

Zavajajoči pristopi zdravljenja
glivičnih okužb nohtov

P
ri zdravljenju glivičnih okužb 
nohtov, za katere uporabljamo 
strokovni izraz onihomikoza, 
v stroki sledimo smernicam. 

Poznamo različne tipe glivičnih 
okužb nohtov. Pri večini okužb se 
glivice nahajajo v spodnjih plasteh 
nohta in v predelu podnohtja. 
Zdravniki, ki se ukvarjamo z 
zdravljenjem teh bolezni, se 
soočamo s težavnostjo diagnostike 
in dolgotrajnostjo zdravljenja. . 
Glivičnim okužbam nohtov so 
podobne številne druge neglivične 

bolezni nohtov, pri katerih zdravila 
proti glivicam ne bodo uspešna. 
Diagnozo lahko zanesljivo ugotovi 
le zdravnik, na osnovi kliničnega 
pregleda, upoštevanja spremljajočih 
bolezni, pogosto pa je za potrditev 
diagnoze potreben mikološki pregled 
obolelega nohta v ustreznem 
laboratoriju. Pri zdravljenju obstajajo 
pomembne razlike med okužbami 
nohtov rok in nohtov nog. Na izbiro 
in čas zdravljenja vpliva tudi stadij 
okužbe in številne individualne 
razlike pri bolnikih.

Kaj ponujajo preparati?

Preparati v prosti prodaji za 
poenostavljeno odstranjevanje 
glivic so na voljo v obliki pisal, lakov, 
pršil, tekočin in gelov. Vsebujejo 
različne pomožne sestavine, poleg 
njih pa laktično, citrično ali ocetno 
kislino, ki delujejo antiseptično in 
znižajo pH na površini nohta. Na 
ta način bi lahko delovali le blago 
protiglivično. Eden od preparatov 
vsebuje piroktonolamin, ki ima 
blago protiglivično delovanje. 
Vendar nobena od teh sestavin 
nima primerljivega učinka z 
antimikotičnimi zdravili. V 
informacijah je podatek, da je bil 
preparat klinično preizkušen, vendar 
to še ne pomeni, da je bilo testiranje 
opravljeno po zahtevnih sodobnih 
standardih in strokovno neodvisno. 
Raziskav z dokazanim protiglivičnim 
delovanjem teh preparatov pri 

okužbah nohtov v strokovnih revijah 
ni zaslediti.  Uradne smernice jih ne 
omenjajo in zdravniki jih bolnikom ne 
moremo priporočati. 

Pomanjkljive informacije o 
odstranjevanju glivic

Opis delovanja in navodila so pri 
nekaterih preparatih napisana 
strokovno neprepričljivo, tudi v 
tako drobnem tisku, da je za starejše 
ljudi komaj berljiv. V navodilih 
najdemo različne obrazložitve 
uspešnega delovanja. V nekaterih 
svetujejo nanos laka na spodnjo 
stran nohta, kar je težko izvedljivo. 
Drug preparat zagotavlja izvrstno 
prodiranje v strukturo nohta, 
nekateri tudi v podnohtje. 
V tretjem proizvodu na 
primer piše, da preparat 
noht čisti in obnavlja. Spet 
drugi obljubljajo takojšnje 
izraščanje zdravega nohta in 
vidne rezultate že po štirih 
tednih. V takšne obljube 
moramo podvomiti. V enem 
od preparatov najdemo 
informacijo, da gre za klinično 
preizkušeno odstranjevanje 
zgornjega sloja okuženega nohta. 
Le eden od preparatov pove, da je 
primeren za blage spremembe na 
nohtih in svetuje predhoden posvet 
z zdravstvenim osebjem, če ima 
bolnik sladkorno bolezen. 

Dermatologi svetujemo 
preverjene preparate

Med preparati za lokalno zdravljenje 
glivičnih okužb nohtov, ki so 
trenutno na voljo v prosti prodaji na 
slovenskem tržišču, sta s strokovnega 
vidika priporočljiva dva preparata. 
Prvi vsebuje kremo s 40% ureo, ki jo 
bolniki na noht nanašajo od dva do 

štiri tedne. Ko se oboleli del nohta 
odstrani, je potrebno zdravljenje 
nadaljevati z antimikotično kremo. Ta 
preparat ni priporočljiv za bolnike s 
sladkorno boleznijo. Drugi je zdravilni 
lak, ki vsebuje učinkovino ciklopiroks. 
V tujini je na voljo še lak, ki vsebuje 
amorolfin. Učinkovito delovanje teh 
preparatov je podprto s kliničnimi 
raziskavami in jih priporočajo tudi 
smernice za zdravljenje glivično 
spremenjenih nohtov.

Bližnjic ni

Glivičnih okužb nohtov ne moremo 
zdraviti na poenostavljen način. 
Izboljšanje stanja nohtov je odvisno 

od hitrosti rasti nohtov. Da nohti 
na nogah prerastejo po vsej dolžini, 
lahko pri starejših ljudeh traja več 
kot eno leto. Izboljšanja opazimo 
šele po več mesecih. Potrebna je 
potrpežljivost in vztrajnost. Kljub 
obetavnim napovedim v oglasih 
bolnikom svetujem, naj nasvet glede 
zdravljenja poiščejo pri zdravniku, 
saj vse spremembe na nohtih ne 
predstavljajo vedno glivične okužbe. 
To še posebej velja za bolnike s 
kroničnimi boleznimi žilja nog, z 
okvaro perifernega živčevja, za 
imunsko oslabele bolnike in bolnike s 
sladkorno boleznijo.

Viri:

1. Lecha M., Effendy I., Chauvin M. F. et al.: Treatment options – development of 
consensus guide lines. J Eur AcadDermatolVenereol 2005; 19 (Suppl. 1): 25–33. 

2. Tietz H. J., Nenoff P. Onychomykose: EinKronjuwel der Dermatologie. Hautarzt 
2012; 63: 842–847.

3. Tietz H. J., Hay R., Querner S. et al.: Efficacyof 4 weeks topical bifonazole 
treatment for onychomycosis after nail ablation with 40% urea: A double-blind, 
randomized, placebo-controlledmulticeneterstudy. Mycoses 2013; 56: 414–21.

Poenostavljeni nasveti vse 
glivične okužbe nohtov in vse 
bolnike preprosto uvrstijo na 

skupni imenovalec in vsem 
svetujejo enako. Med njimi ni 

razlik, okužba na rokah ali nogah 
postane nepomembna, zdravljenje 

preprosto, nohti pa končno 
ozdravljeni. kar pa ni pravilno.
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Oglaševanje preparatov za zdravljenje glivičnih okužb nohtov 
je v zadnjih letih preplavilo različne medije. na televiziji, 
v revijah in na plakatih, razstavljenih tudi v zdravstvenih 

ustanovah, oglasi obljubljajo hitro in učinkovito ozdravitev. 
nasveti odražajo nepoznavanje kompleksnosti te kronične 
in nadležne okužbe. Dermatologi se z njo spopadamo le s 

preverjenimi načini zdravljenja z dokazi podprte medicine. 



Piše: doc. dr. Larisa 
Stojanovič, dr. med., spec. 

dermatovenerologije

Pomlajevanja kože 
se je treba lotiti 

premišljeno, s 
postopnimi koraki 
in pod nadzorom 
usposobljenega 

zdravnika.

Miti in resnični odzivi o
botulinu in polnilih

D
ermatologi danes 
uspešno uporabljamo 
mnoge pomlajevalne 
postopke, med katerimi so 

najpogostejši tisti z vbrizganjem 
botulinskega nevromodulatorja 
in polnil iz hialuronske kisline. 
Še vedno obstaja predsodek in 
nerazumevanje razlike med tema 
dvema sestavinama. Botulinski 
nevromodulator, večkrat laično 
poimenovan botoks, vbrizgamo v 
mišice predvsem zgornje tretjine 
obraza, kjer nastajajo gube zaradi 
mimike. Velja za zlati standard 
za ta del obraza in, glede na 
vbrizgano dozo, lahko mišico 
delno ali popolnoma paraliziramo, 
odvisno od želja. Botulinski 
nevromodulator mišice za štiri 
mesece »uspava«, da so neaktivne, 
zato se gube ne poglabljajo, celo 
omilijo se, že prisotne lahko tudi 
izginejo. 

Zadovoljni odzivi

Kaj me pacientke najpogosteje 
vprašajo? »Ali bo stanje slabše, če 
preneham? Ali bom imela občutek 
zategovanja? Ali bom napihnjena?« 
Seveda ne pride do poslabšanja 
gub po morebitnem prenehanju 
postopka, saj je bilo gubanje 
prekinjeno vsaj štiri mesece, in tudi 
občutka zategovanja ni. Prav tako 
ni napihnjenosti, saj se fiziološka 
raztopina, v kateri je razredčen 
botulin v koži hitro razporedi. Po 
postopku redko nastane drobna 
modrica na mestu preboda kože z 
zelo tanko iglico. Večkrat so ženske 
presenečene nad preprostostjo 
posega, ki ne boli, ampak samo rahlo 
zapeče. Še posebej so navdušene 
nad učinkom, saj se tudi stanje kože 
izboljša, manj je aknavosti in znojenja. 

Za vsak del obraza 
drugačna terapija

Polnila s hialuronsko 
kislino so namenjena 
polnjenju gub, ki nastanejo na spodnji 
oziroma srednji tretjini obraza 
zaradi povešanja kože ali izgube 
njene elastičnosti. S polnili naredimo 
podporo, tako da se povešanje 
upočasni in gube postanejo na videz 
mehkejše, bolj plitke, sence na obrazu 
se zmanjšajo. Če polnilo vbrizgamo 
v lica, obraz izgleda manj povešen in 
zato bolj sveže. Polnila uporabljamo 
tudi za izboljšanje videza pri 

anatomsko manj izraženih ličnicah, 
majhni bradi in tankih ustnicah. 
Včasih je za estetsko privlačen 
učinek dovolj le majhna količina 
polnila. Pri vbrizganju polnil lahko 
nastanejo majhne modrice, ki izginejo 
po nekaj dneh. 

Trend individualnosti 
videza

Sodobni trend v estetski 
dermatologiji je ohranjati 
individualnost in posebnost vsakega 
obraza, celo asimetričnost je 
včasih na obrazu najbolj privlačna. 
Priporočljivo je, da na pregled k 
dermatologu prinesete fotografije 
iz preteklih let. Povejte, katere 
spremembe vas najbolj motijo. Po 
pogovoru sledi analiza obraza, pri 
kateri dermatologi ne ocenjujemo 

le gub, temveč kakovost kože, 
njen tonus, debelino, teksturo, 
obarvanost, morebitne lise, pege itd. 
Ocenimo položaj in volumen ličnic, 
ustnic, obliko oči, stanje okostja, 
predvsem pa razmerja anatomskih 
predelov obraza in kako so med 
seboj odvisna v mirovanju ter med 
smejanjem in govorom. 

Različni deli obraza se 
starajo različno

V ordinaciji včasih opazim, da so 
lahko obrazi pacientk v spodnji 
tretjini starejšega videza kot v zgornji 
tretjini. Če analiziramo srednjo 
tretjino obraza, je pri ženskah položaj 
ličnic visok, kar je zaželeno, vendar 
so izgubile izbočenost oziroma sta se 
ličnici sploščili, kar da obrazu videz 
utrujenosti. Če dodamo le majhno 
količino polnila iz hialuronske kisline 
v lica ali jamico pod očmi, ponovno 
ustvarimo svež videz. 

ne pretiravanju

Deli obraza se nenehno premikajo, 
ko se smejimo ali govorimo in so 
med seboj tesno povezani. Če v 
mišico dodamo preveč botulinskega 
nevromodulatorja, jo pretirano 
blokiramo in pri smejanju se predel 
pod očmi precej izboči, kar ne 
deluje naravno. Podobno pretirano 
polnjenje gub med nosom in usti 
in med usti ter brado lahko ustvari 
balonast napihnjen izgled. Prav tako 
izdatno polnjenje lic pomanjša predel 
oči. Zagovarjam naravni videz, 

dosežen s kombinacijo 
postopkov, ki jih filigransko 
doziramo, npr. namesto 
velike količine polnila, 
ki bi ga injicirala v gubo 
med obrvema ali v gubice 
pod očmi, raje dodam 
botulinski nevromodulator 
in opravim še postopek s 
termogeno radiofrekvenco 
in mezoterapijo. 
Pretiravanje res ni 
potrebno, saj lahko vedno 
v nadaljevanju postopkov 
dodamo dodatno količino 
polnila.

lepota lepota
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večina žensk, pa tudi moških, 
želi ohraniti mladosten in 

svež videz, njihova bojazen 
pa je izumetničena podoba 

kot rezultat estetskega 
posega. »Ne bi želela izgledati 

nenaravno in kot vse ostale, 
ki dodajajo polnila.« »Moti 

me, ker sem videti utrujeno.« 
»Nikakor ne bi želela biti 

podobna tisti znani ženski.« 
Še bi lahko naštevala želje in 

strahove žensk, ki prihajajo 
v ordinacijo. A so ti odveč, če 

ukrepamo proti staranju kože 
in se odločimo za neinvazivne 

pomlajevalne posege pri 
dermatologu.

Tako kot je proces staranja 
postopen, je treba tudi 
postopke pomlajevanja 

obravnavati kot vzdrževanje 
mladostnega videza z majhnimi 
koraki. Začnite dovolj zgodaj, 
med 30. in 40. letom, ko se 

pojavijo prve spremembe. Cilj 
naj bo ohranjanje mladostnega 

videza in ne spreminjanje 
obraza.



Izboljšanje kože 

Žive celice vrhnjice

Odmrle celice 
vrhnjice

Globina mikrodermabrazije je 
odvisna od tipa kože in diagnoze
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Pred 
postopkom

Takoj po 
postopku

Približno 
14 dni po 

postopku.

60%
35%

40%
65%

Mikrodermabrazijo 
izvajamo s posebnimi 

napravami, ki za mehansko 
luščenje zgornjih plasti kože 
uporabljajo drobne kristale.

Piše: Blanka Zagoričnik 
Opara, dr. med., spec. 

dermatovenerologije

Mikrodermabrazija deluje na vrhnji in globlji del kože, ki ga vidno izboljša.

Vloga MikroderMabrazije
v estetski dermatologiji

M
ikrodermabrazijo s kristali so leta 1985 
razvili v Italiji. Od takrat je postala zelo 
razširjena metoda, saj je preprosta, 
hitra in primerna za izboljšanje številnih 

vrhnjih sprememb na koži. Izvajamo jo s 
posebnimi napravami, kjer izkoriščamo drobne 
kristale aluminijevega oksida, s pomočjo katerih 
mehansko luščimo zgornje plasti kože. Prednost 
mikrodermabrazije s kristali pred drugimi postopki 
je, da ima malo zapletov, je popolnoma neboleča, 
za izvajanje ni potrebna anestezija, lahko jo 
ponavljamo v krajših časovnih razmikih (npr. 
enkrat tedensko), postopek ne vzame veliko časa, 
okrevanje po koncu pa je hitro in bistveno ne 
vpliva na pacientove vsakodnevne aktivnosti.  V 
primerjavi z v Sloveniji priljubljenim t. i. diamantnim 
pilingom, ki je dejansko hidromikrodermabarazija, 
čeprav ljudje mislijo, da so na nastavku za luščenje 
diamanti, lahko pri mikrodermabraziji s kristali 
natančneje nadzorujemo globino luščenja kože in 
delujemo globlje.

Hitro in učinkovito nad nepravilnosti 
na koži

Z mikrodermabrazijo nežno in natančno odluščimo 
poroženeli del vrhnjega sloja kože, zato nastane 
bolj vlažna in gladka. Ker delujemo le na zgornje 
plasti kože, postopek ni primeren za glajenje 
globokih gub in večjih brazgotin. Za doseganje 
najboljšega učinka je, tako kot pri drugih, manj 
invazivnih postopkih, tudi pri mikrodermobraziji 
potrebnih več ponovitev postopka, na kar v osnovi 

vpliva stanje nepravilnosti na koži.

Posvetujte se z 
dermatologom

Preden se odločimo za postopek, 
se moramo natančno pogovoriti s 
pacientom, pomembna so njegova 
vprašanja, pomisleki in pričakovanja. 
Natančno pregledamo bolnikovo 
kožo, morebitne spremembe 
(čvrstost kože, prisotnost aken 
ali brazgotin) in ocenimo tiste 
spremembe, ki so posledica delovanja 
ultravijoličnih (UV) žarkov, ter 
tip kože glede na sposobnost 
pigmentacije. Pogovorimo se o 
pacientovih obveznostih, tako 
poklicnih kot tudi družabnih. 
Natančno pojasnimo izvedbo, 
nego po postopku in pomen 
zaščite pred soncem. Zanimajo 
nas zdravila, ki jih bolnik jemlje, in 
uživanje drugih, npr. vitaminskih 
preparatov. Pri zdravljenju aken je 

pomembno opozoriti, 
da mikrodermabrazijo s 
kristali lahko izvajamo 
šele najmanj pol leta 
po prenehanju jemanja 
zdravila Roaccutan. 
Pomembno je, da so 
bolnikova pričakovanja 
glede izboljšanja 
sprememb na koži 
realistična. 

Dokazana učinkovitost

Postopek mikrodermabrazije s kristali 
poteka v treh stopnjah. Najprej 
kožo dobro očistimo in s pomočjo 
encimskega pilinga zmehčamo vrhnji 
sloj kože. Sledi mikrodermabrazija 
s kristali, kjer s pomočjo posebne 
naprave, ki nanaša sveže in 
neuporabljene kristale na površino 
kože in jih z vakuumom sproti 
odstranjuje skupaj z odluščenimi 
celicami vrhnjice v ločeni zbiralnik. 
Pri tem se natančno odlušči plast 
poroženelega dela vrhnjega sloja 
kože. Pojavi se nežna in gladka koža. 
Učinek postopka lahko povečamo 
z nanosom individualno izbranih 
aktivnih učinkovin iz medicinske 
kozmetike na kožo z odluščeno 
povrhnjico, ki delujejo usmerjeno 
na določen problem. Prehajanje 
teh v kožo je mnogo hitrejše, saj 

Viri:

1. Nguyen T. Dermatology procedures: 
Microdermabrasion and chemical peels. FP 
Essent. 2014; 426: 16–23.

2. Fernandes M., Pinheiro N. M., Crema V. O., 
Mendonca A. C. Effects of microdermabrasion 
on skin rejuvenation. J Cosmet Laser Ther. 
2014; 16: 26–31.

3. Andrews S, Lee JW, Prausnitz M. Recovery of 
skin barrier after stratum corneum removal 
by  micridermabrasion. AAPS Pharm Sci Tech. 
2011; 12: 1393–1400.

4. Foto 2: Shema izboljšanja (iz zloženke Reviderm 
DCM, str. 7): Mikrodermabrazija deluje na vrhnji 
in globlji del kože, ki ga vidno izboljša.

Učinek mikrodermabrazije je 
dokazan s kliničnimi študijami. 
Koža postane bolj prožna, ima 

manjše pore, izboljša se njen tonus, 
globina gub se zmanjša, v globljem 

delu kože se poveča nastanek 
kolagena in elastina, zveča se 

prehod aktivnih sestavin v kožo.

je del poroženelega sloja vrhnjice 
odluščen.

nega po postopku

Po postopku svetujemo zaščito 
pred soncem, in sicer do 14 dni. Za 
nekaj dni je treba prekiniti uporabo 
krem z vitaminom A in sadnimi 
kislinami. Obdobje nekaj dni po 
mikrodermabraziji s kristali lahko 
izkoristimo za testiranje krem in 
mazilnih podlag, saj je prehajanje 
v kožo pospešeno. Najbolje je 
prepustiti izbiro krem dermatologu, 
ki vam bo, glede na tip kože, težave, 
ki jih imate, in letni čas svetoval 
izbiro najprimernejše kozmetike z 
delujočimi aktivnimi učinkovinami.

Klinično dokazana 
učinkovitost

Učinek ponavljajoče se 
mikrodermabrazije s kristali je 
dokazan s kliničnimi študijami. 
Čeprav je postopek, ki deluje le 
na vrhnjico, mehanično luščenje, 
spodbudi procese tudi v globlji 
plasti kože, kjer se nahajajo celice, 
ki proizvajajo kolagen, elastin in 
hialuronsko kislino. Koža postane s 
časom bolj prožna, ima manjše pore, 
izboljšata se tonus in sijaj, globina 
povrhnjih  gub se zmanjša, v globljem 
delu kože se poveča nastanek 
kolagena in elastina, zveča se prehod 
aktivnih sestavin v kožo.

lepota lepota
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Mikrodermabrazija je nežen in učinkovit mehanski 
piling z delovanjem na vrhnji in globlji del kože. Pri 

postopku odstranimo nekaj plasti vrhnjega sloja 
kože, kar omogoči učinkovito prehajanje aktivnih 

učinkovin v kožo. Je neinvaziven in neboleč postopek, 
takoj po postopku se lahko vrnemo k vsakodnevnim 
dejavnostim, izboljšanje je vidno takoj in se veča z 
vsako ponovitvijo. Primeren je za odstranjevanje 

drobnih gub, izboljša hrapavo in luščečo kožo, oslabljen 
tonus kože, pigmentne lise, široke pore, mastno kožo, 

akne, plitke brazgotine in nekatere vrste strij.



O zaščiti pred 
soncem moramo 

poučiti že naše 
najmlajše. Osebi 

na fotografiji je 
sonce že opeklo po 
rokah, saj se nista 

pravočasno zaščitila 
pred soncem.

Piše: Špela Slana, 
dr. med., spec. dermatologije

Resnica o kozmetičnih izdelkih za
zaščito pred sonceM

aktualno

Sredstva za zaščito pred soncem so 
pomembna pri varovanju pred škodljivim 
delovanjem UV-žarkov. Obstajajo številni 
dokazi o njihovem vplivu na zmanjšanje 

fotokarcinogeneze in fotostaranja kože, a 
se pojavljajo pomisleki o varnosti njihove 

dolgotrajne uporabe. Koristni učinki 
prepričljivo odtehtajo morebitna tveganja, 

saj pravilna uporaba zaščitnih krem 
dokazano zmanjša pojavnost kožnega raka.

oglasoglas



so manj učinkoviti in vodoodporni 
kot padimat O. Organski UVA-
absorberji nudijo širokospektralno 
UVB- in UVA-zaščito. Med njimi so 
najpomembnejši benzofenoni.

Varnost in testiranja

Do danes so bile opravljene že 
številne raziskave o varnosti UV-
filtrov, tako laboratorijske kot na 
živalih in ljudeh. V primeru in vitro 
raziskav so se pojavljali škodljivi 
ali toksični učinki na celicah, ko pa 

so bile iste snovi uporabljene na 
koži živali ali ljudi, ni nikoli prišlo 
do škodljivih vplivov na kožo ali 
notranje organske sisteme. Vse 
dosedanje znanstvene raziskave o 
uporabi UV-filtrov niso pokazale 
dolgoročnih negativnih vplivov na 
kožo ali splošno zdravje ljudi, niti 
pri odraslih niti pri otrocih.  Še več, 
tudi če so bila sredstva za zaščito 
pred soncem več dni uporabljena na 

prizadeti koži, kot je npr. luskavica, 
dermatitis, sončne opekline, 
odrgnine, ravno tako ni bilo prisotnih 
nikakršnih poslabšanj ali škodljivih 
vplivov na kožo. 

Molekule UV-filtrov ne prehajajo 
zgornje plasti kože, zato do škodljivih 
sistemskih vplivov ne more priti. 
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and efficacy. Photochemistry and 
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L., Appa Y.: Micronized inorganic UV 
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AB56.

Ponavljajoče se izpostavljanje Uv-
žarkom povzroča večje tveganje 
za razvoj nemelanomskega 
kožnega raka, v primeru 
malignega melanoma pa raziskave 
ugotavljajo predvsem povezavo 
s hudimi sončnimi opeklinami v 
otroštvu.

Z
godovina uporabe zaščitnih izdelkov pred soncem sega 
že v antično Grčijo, kjer so na slikah upodobljeni ljudje, ki 
se pred soncem zakrivajo s širokimi pokrivali, pajčolani in 
oblačili; dežniki senčniki so bili prisotni v antičnem Egiptu, 

Mezopotamiji, Indiji in na Kitajskem. Leta 1891 je Hammer v 
Stuttgartu izdelal prvi losjon in mazilo s kininom, kar predstavlja 
začetek izdelave sredstev za zaščito pred soncem. Od takrat so 
se razvijale in pojavljale vedno nove spojine, ki so služile kot UV-
blokatorji.

Čemu UV-filtri?

UV-filtri z vpijanjem ali odbijanjem preprečujejo delovanje 
sevanj v območju UVB-žarkov, ki so približno 1000-krat 
močnejši povzročitelji rdečine / opekline kot UVA–žarki. 
Danes zaščitni pripravki poleg UVB-filtrov vsebujejo tudi 
snovi, ki znižujejo prehajanje UVA-žarkov v kožo, 
kar poznamo kot t. i. širokospektralna zaščitna 
sredstva. UVA-žarki so daljših valovnih 
dolžin, prodirajo globlje v kožo in so glavni 
krivec pospešenega staranja. V Evropski uniji 
je trenutno registriranih 26 učinkovin, ki se 
uporabljajo kot UV-filtri. 

Različno delovanje

UV-filtre delimo na anorganske (UV-blokerji) in 
organske (UV-absorberji). V 90. letih prejšnjega 
stoletja je skokovito porasla uporaba anorganskih 
UV-blokatorjev, ki delujejo tako, da odbijajo ali 
razpršijo vidno svetlobo, UV- in infrardeče sevanje. 
Danes se uporabljata večinoma cinkov oksid in 
titanov dioksid, ki sta fotostabilna, za učinkovito 

delovanje pa 
ju je treba na 
kožo nanesti 
v debelem 
sloju, da 
odboj žarkov 
zadostuje. 

Organski UVB-
absorberji 
absorbirajo 
UVB-žarke 

in prehajajo v višja energetska stanja, energijo 
pa oddajajo v obliki toplote. Najučinkovitejša iz 
te skupine je PABA, vendar so jo zaradi poročil 
o kontaktnih alergijskih reakcijah večinoma 
nadomestili z manj učinkovitimi derivati, kot je 
padimat O. Cinamati, vključno z oktinoksatom 
in cinoksatom, so trenutno najbolj 
priljubljeni UVB-filtri, ker redko 
dražijo in zabarvajo kožo, vendar 

V zvezi s stranskimi učinki so bili 
zabeleženi primeri fototoksičnih ali 
fotoalergijskih reakcij pri uporabi 
izdelkov z organskimi filtri, vendar 
so takšne reakcije možne tudi pri 
uporabi drugih kozmetičnih izdelkov 
ali domačih zeliščnih preparatov, kot 
je na primer šentjanževo olje.

Danes nanodelci

V zadnjih letih se v zaščitnih 
sredstvih uporabljajo mineralni filtri 
v velikosti nanodelcev, ki so estetsko 
bolj sprejemljivi za uporabnike, 
ker ne puščajo belih sledi na koži. 
Tudi z nanodelci so bile izvedene 
varnostne raziskave, ki niso pokazale 
nikakršnih škodljivih vplivov na kožo 
ali zdravje človeka. V raziskavi na 
živalih so nanodelce mineralnih 
filtrov celo vbrizgali v žilo in tudi ob 
tem ni prišlo do škodljivih posledic za 
zdravje. Uporaba izdelkov za zaščito 
pred soncem je zato nujna, varna in 
prijazna do uporabnikov.

aktualno aktualno
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Koža pred in po odstranitvi aktiničnih keratoz.

od sonca spremenjena koža s 
številnimi aktiničnimi keratozami.

Objavo informativnega članka je omogočilo podjetje

Mnoge 
zmoti pogled na 

hrapave in luščeče se 
dele kože. Zelo verjetno imate 

aktinične keratoze, ki so estetsko 
moteče, v določenih primerih se 

lahko razvijejo v eno od oblik 
kožnega raka. Razmislite, ali ste 
bili veliko na soncu, saj je prav 

to najpogostejši vzrok za 
njihov nastanek.

Veliko kožnih bolezni nastane zaradi 

pretirane izpostavljenosti sončnim 

žarkom skozi leta. Povečanemu 

tveganju so zaradi manjše naravne 

zaščite kože izpostavljeni svetlopolti 

ljudje, pa tudi tisti, ki opravljajo 

delo na prostem, se ukvarjajo s 

športi ali načrtno lovijo sončne 

žarke. Ljudje večinoma poznajo 

le kožnega raka kot posledico 

prekomerne izpostavljenosti soncu, 

ne vedo pa, da je aktinična keratoza 

njegova predstopnja in je hkrati tudi 

najpogostejša bolezen kože.

Kako prepoznamo 
aktinične keratoze?
Aktinične keratoze so hrapava 

žarišča na obrazu, pleši,  uhljih, 

ustnicah, hrbtiščih rok, podlahteh, 

zgornjem delu hrbta, torej na od 

sonca spremenjeni in postarani  koži. 

Takšna koža je videti suha, ima 

veliko gub, žilic, rdečine in lis. 

Aktinične keratoze se pojavijo zaradi 

ponavljajoče se in dolgotrajne 

izpostavljenosti soncu. Pri pacientih 

z aktinično keratozo je večja 

možnost za razvoj ploščatoceličnega 

kožnega raka, zato redno obiskujte 

zdravnika ali dermatologa in se 

zaščitite pred UV sevanjem.

oglas oglas
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