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Moja koža in poletje
Drugo številko revije Moja koža namenjamo poletnemu branju in
osveščanju, kako pravilno sobivati s soncem. Poletje je čas, ko tudi v
naših krajih najbolj razgalimo kožo in opazimo njene spremembe, ki
so se lahko pojavile čez zimo ali so prisotne že dlje. Prav je, da smo
na njih pozorni, še zlasti takrat, ko vidimo spremembe v pigmentem
znamenju ali novo nastalo tvorbo na koži.
Na naslovnico tokratne revije smo umestili plakat letošnje
kampanje »Euromelanoma day«, s katero že deveto leto
osveščamo ljudi o pomenu zgodnjega prepoznavanja kožnega
raka. Letošnji slogan aktivnosti »Sonce je vsepovsod« je plod
nepravilnega dojemanja ljudi, da se sončimo samo v času počitnic
na morju, ne pa tudi v času vsakdanjih aktivnosti na prostem, kot
so vrtnarjenje, šport, igra z otroki na igrišču ali klepet ob kavi na
terasi priljubljene kavarne.
Tudi v tej številki se dotikamo mnogih drugih tem s področja
dermatologije. S kolegi dermatologi razjasnjujemo zlasti tiste, ki
pogosto pestijo ljudi, in predvsem takšne, kjer so ljudje pogosto
zavedeni. Ste že kupili operacijo notranjih organov na spletu,
po znižani ceni ali pa jo opravili v salonu nege? Koža je največji
človeški organ in vsak poseg vanjo je zdravstvena storitev, ki mora
biti strokovno izbrana, izvedena in nadzorovana do željenega cilja.
S podajanjem znanja, vrednega zaupanja, vam želimo predati
zavedanje in željo, da ohranite kožo zdravo, lepo in da zanjo
izberete le najboljše, strokovno preverjene in varne storitve.
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Turisti iz Azije se pred soncem zaščitijo kar z
dežniki– senčniki. Tudi mi se naučimo poiskati
ustrezno zaščito pred sončnimi žarki.

aktualno

Kaj je naravna

zaščita pred
soncem

Še v zadnjih desetletjih
preteklega stoletja je bila zaščita
pred soncem usmerjena v zaščito
pred sončnimi opeklinami.
Danes stopa v ospredje zaščita
kože in oči predvsem zaradi
preprečevanja nastajanja
bolezenskih posledic, kot so
predrakave spremembe, kožni
rak in katarakta – tj. siva mrena
očesne leče. Zaščita pred soncem
temelji na t. i. naravni zaščiti, ki
jo dopolnimo z uporabo ustrezne
kozmetike na delih telesa, ki so
stalno izpostavljeni soncu, in
ko naravna zaščita z oblačili,
pokrivali in sončnimi očali ni
dovolj.

Pri zaščiti pred soncem
bodimo zgled otrokom
in tudi njih oblecimo v
primerna oblačila, če so
izpostavljeni soncu.

in zakaj jo
priporočamo?
• Kjer kože ne pokrijem z oblačilom, NI
zaščitena.
• Obrabljena in raztegnjena oblačila ne
ščitijo pred soncem.
• Najboljšo zaščito pred soncem
dosežemo:
- s suhimi, ohlapnimi oblačili v več
plasteh,
- z neprosojnimi tkaninami v živih
ali temnejših barvah,
- s kroji, ki pokrijejo površino kože,
- s klobuki, ki imajo vsaj 7,5–10 cm
široke krajce,
- ali s pokrivali v legionarskem
kroju z dolgim ščitnikom.
• Oblačila z označeno zelo visoko
zaščito, tj. UPF (ultraviolet protection
factor) najmanj 40+, so potrebna:
- pri izpostavljenosti zelo
močnemu soncu in
- v vodi oziroma močenju oblačil.
• Ko smo v vodi, se pred soncem lahko
zavarujemo z običajnimi tanjšimi
oblačili, pod katerimi kožo dodatno
zaščitimo s kemičnim varovalnim
pripravkom.
• Sončna očala naj bi ob
izpostavljenosti soncu, ne glede na
letni in dnevni čas, redno uporabljali
že od zgodnjega otroštva. Poskrbimo,
da imajo kakovostne oznake CE in UV
400 ter obliko, ki onemogoča vstop
sončnemu sevanju v oči od strani.

aktualno

Piše: prim. mag. Ana Benedičič, dr. med.,
spec. dermatovenerologije

K

oži niso škodljive le sončne
opekline. Tudi zagorelost kot
posledica obrambne reakcije pred
ultravijoličnim (UV) sončnim
sevanjem je povezana s procesi, ki
pospešeno starajo kožo in slabijo
imunsko odpornost. Nekaj tednov
poletne zagorelosti, ki le začasno
nekoliko prekrije že razširjene žilice
in nepravilno lisavost kože, povzroči
s soncem pospešeno, t. i. fotostaranje
kože in stopnjevanje okvar, privede
lahko tudi do resnih bolezenskih
sprememb. Sončenje – namerno
izpostavljanje soncu in uporaba solarija
– zato pri osveščenih ljudeh že dolgo
nista več »in«.

Sprememba trendov proti
sončenju
Vse več je tistih, ki želijo kljub
posledicam prekomernega
izpostavljanja soncu ohraniti
mladosten videz in preprečiti razvoj s
soncem povzročenih kožnih bolezni,
zlasti predrakavih stanj in kožnega
raka različnih vrst. Prav zaradi
ohranjanja takšnega videza se vedno
več ljudi zaveda pomena zaščite pred
našim čutilom nezaznavnim UVsevanjem tudi v vsakdanjem življenju,
ko se soncu izpostavljajo ob delu,
rekreaciji in običajnih opravkih na
prostem. Številni zato iščejo možnosti
učinkovite in cenovno ugodne zaščite
pred sončnim UV-sevanjem vedno, ne
glede na letni čas in razlog gibanja na
prostem.

Kaj je naravna zaščita pred
soncem?
Naravna zaščita pred soncem
predstavlja dva glavna stebra zaščite
pred UV-sevanjem: iskanje sence v
času največje moči sončnega UV-

sevanja in ustvarjanje osebne sence
s pokrivali in pokrivnimi oblačili ter
zaščito oči s sončnimi očali. Šele tretji,
dodatni steber zaščite pred soncem
je uporaba kozmetike za zaščito pred
soncem.
V okviru naravne zaščite aktivnosti
na prostem načrtujemo v zgodnjih
dopoldanskih in poznih popoldanskih
urah. Opoldne oziroma ko naša
senca postane krajša od telesa (t.
i. pravilo sence), se neposrednemu
soncu skušamo izogniti. Poiščemo
gosto naravno ali umetno senco in
ustvarimo senco z oblačili, pokrivalom
in sončnimi očali.

Prava izbira oblačil ščiti
kožo
Najboljšo in najcenejšo zaščito pred
sončnim UV-sevanjem omogočajo
ohlapna, neprosojna oblačila z
daljšimi rokavi in hlačnicami, zaprtim
dekoltejem in višjim ovratnikom ter
širokokrajni klobuki ali pokrivala z
dolgim ščitnikom v legionarskem
kroju. Takšna oblačila pri delu na vrtu,
pohodništvu, kolesarjenju in vožnji
avtomobila dopolnimo s kolesarskimi
rokavicami, ki nam zaščitijo hrbtišča
rok. Modni postajajo rokavniki, ki jih
v opoldanskem času kombiniramo
z oblačili s kratkimi rokavi različnih
barv. Ko se sonce na nebu vzpne,
so zlasti v tujini spet vse pogosteje
vidni raznobarvni senčniki in dodatki

v obliki šalov ali rut. Oči in njihovo
bližnjo okolico najbolje zaščitimo s
sončnimi očali in hkratno uporabo
širokokrajnega pokrivala. Sončna očala
ustrezne kakovosti za zaščito pred
UVB- in UVA-sevanjem, z oznakama
CE in UV 400, naj imajo velika stekla
ali obliko, ki sledi obliki glave, saj tako
preprečimo stranski prehod sončnega
sevanja v oči.

Zakaj priporočamo naravno
zaščito pred soncem?
Naravna zaščita pred soncem, zlasti
zaščita z oblačili, je vedno dostopna,
najbolj predvidljiva, zanesljiva,
enakomerna in uravnotežena, varna
ter koži prijazna. Je tudi najcenejša
zaščita. Ustrezna osebna zaščita
pred soncem z oblačili ima še posebej
pomembno varovalno vlogo pri delu
in drugih fizičnih aktivnostih na
prostem. Še posebej jo svetujemo pri
zaščiti otrok in drugih oseb, ki zaradi
posebnosti svoje kože ali načina
življenja, povezanega z gibanjem
na prostem, potrebujejo intenzivno
zaščito. Učinkovita zaščita pred
sončnim UV-sevanjem postane
preprosta, ko nismo več sužnji oglasov
in samodokazovanja z zagorelostjo.
Naravna zaščita z oblačili in
pokrivali prihrani tudi veliko denarja,
namenjenega različni kozmetiki in
pomlajevalnim postopkom.

Viri:
1.

2.
3.

4.

Jansen R, Wang SQ, Burnett M, Osterwalder U, Lim HW. Photoprotection. Part 1.
Photoprotection by naturally occurring, physical and systemic agents. J Am Acad Dermatol
2013; 69:853–64.
Benedičič Pilih A, Bartenjev I. Primarna preventiva malignih tumorjev kože – zaščita pred
sončnimi žarki. Zdrav Vestn 2001; 70: Supl. I: 47–51.
Benedičič A, Pilih KA. Zaščita pred soncem – čemu dati prednost? In: X. Dermatološki dnevi v
Mariboru. Združenje slovenskih dermatovenerologov in Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za kožne in spolne bolezni, 2013: 15–23.
Mogilnicki L. Otroci morajo nositi sončna očala. Vzgojiteljica 2015; 27 (4): 26–7.
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S toplejšim vremenom ponavadi
pokažemo več kože in tako hote ali
nehote opazimo različne spremembe.
Na koži se že od zgodnjega otroštva
pojavljajo različni kožni tumorji in
njihovo število z leti narašča. Večina
je benignih, torej niso nevarni, in
predstavljajo le estetski problem. Med
to vrsto tumorjev sodijo najpogostejši
seboroična keratoza, mehki fibrom in
senilni hemangiom.
Spomladi in poleti
postanemo pozorni na
nove spremembe na
naši koži. Če opazimo
karkoli sumljivega,
pokažimo to
osebnemu zdravniku
ali dermatologu.

B

enigni tumorji so pogosto vzrok za zaskrbljenost, saj lahko
klinično spominjajo na maligne kožne tumorje (melanom in
druge nemelanomske rake kože), a na srečo niso nevarni za
zdravje. Posameznika lahko moti predvsem njihov videz, če pa
se pojavijo na določenih mestih na koži, npr. v pregibih kože, so lahko
moteči tudi zaradi draženja z oblačili. Med najpogostejše benigne
tumorje kože sodijo melanocitni nevusi, tokrat pa bomo podrobneje

Ponavadi s prepoznavanjem
benignih tumorjev kože
nimamo težav, včasih pa
lahko oponašajo katerega
od malignih tumorjev. V tem
primeru je potreben pregled
kože pri dermatologu, ki z
dermatoskopom opredeli
kožne spremembe in izbere
ustrezen način odstranitve. V
dvomljivih primerih je treba
tumor izrezati in poslati na
histološki pregled.

pogledali seboroično keratozo, mehki fibrom in senilni hemangiom.

Seboroična keratoza

Neprijetno srbenje

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

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

Piše: Nataša Grebenšek, dr. med.,
spec. dermatovenerologije

Moteče lahko odstranimo
Prepoznavanje seboroičnih keratoz večinoma
ni težko, saj imajo značilno klinično sliko.
Predvsem temneje pigmentirane in iritirane
seboroične keratoze nam lahko povzročajo
težave pri razlikovanju od nekaterih drugih
kožnih tumorjev, tudi malignih. Včasih jih težko
ločimo od melanocitnega nevusa, pigmentiranega
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bazoceličnega karcinoma
kože ali malignega melanoma.
V teh primerih je nujen
dermatoskopski pregled. V
dvomljivih primerih je treba
opraviti tudi kirurško ekscizijo
in histološko preiskavo.
Seboroične keratoze praviloma
ne izginejo same od sebe.
Lahko se delno odluščijo
(npr. po drgnjenju z brisačo),
vendar se običajno ponovijo.
Ker so benigne, jih ni treba
odstranjevati. Ko so moteče iz različnih razlogov,
jih lahko odstranimo s krioterapijo (zamrzovanje
s tekočim dušikom), radiofrekvenco, laserjem
ali s kirurškim izrezom. Pred odstranjevanjem
seboroičnih keatoz morate opraviti pregled
pri dermatologu, ki bo spremembe ocenil
z dermatoskopom in izbral ustrezen način
odstranitve.

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

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

Senilni hemangiom
Senilni hemangiomi so zelo pogosti pri odraslih. Pojavljati se
začnejo po 30. letu in po 60. letu jih najdemo skoraj pri vseh.
Videti so kot drobne, živo rdeče bunčice po trupu. Za senilne
hemangiome včasih uporabljamo angleški izraz cherry angioma.
Nastanejo zaradi pomnožitve kapilar. Ne povzročajo težav,
ob poškodbi pa lahko zakrvavijo. Imajo značilen videz, tako da
jih težko zamenjamo z drugimi spremembami. Zdravljenje ni
potrebno, če so estetsko zelo moteči, jih najlaže odstranimo z
laserjem.
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Winnie Harlow je
svetovno znana
manekenka in
fotomodel iz Kanade.
Iskana je prav zaradi
svoje bolezni –
vitiliga.

Idejo za svetovni dan vitiliga je dal Steve
Haragadon, ki je ustanovitelj Skupnosti
prijateljev vitiliga (angl. Vitiligo Friend
Network), uresničila pa jo je Ogo Maduewesi
iz Nigerije, ki je ustanoviteljica Fundacije za
podporo pacientom in osveščanje o vitiligu
(angl. Vitiligo Support and Awareness
Foundation). Prvič so dan obeležili leta
2011, 25. junij pa je bil izbran kot datum
smrti najbolj slavnega bolnika z vitiligom –
Michaela Jacksona.
Več lahko preberete na www.25june.org.

Foto: www.facebook.com/winnieharlowofficial/

Akne

Piše: Sandi Luft,
dr. med., spec.
dermatovenerologije

Kožne bolezni slavnih oseb so pri nas Vitiligo
še vedno tabu. Ne spomnim se, da bi Vitiligo je kožna bolezen, ki prizadene 1–2 % ljudi, in
zasledil primere kožnih bolezni v naših ima velik negativni socialni in psihološki učinek na
bolnike. To je posledica nepoznavanja in predsodkov,
medijih, saj se o tem ne govori in ne piše. povezanih z videzom kože, ki so še zmeraj prisotni
Ravno nasprotno je v zahodni Evropi v velikem delu sveta. Za bolezen je značilen pojav
ostro omejenih lis bele barve, ki se lahko pojavijo
in Združenih državah Amerike, kjer na katerem koli delu telesa. Na površini je lahko od
javne osebnosti odkrito govorijo o svojih nekaj manjših posameznih lis do večjih lis na vseh
telesa. Koža na teh mestih je brez zaščitnega
kožnih boleznih in tako pripomorejo delih
pigmenta melanina in je zelo občutljiva na sonce.
k destigmatiziranosti obolelih in Winnie Harlow je svetovno znana manekenka in
osveščanju o pomenu pravočasnega ter fotomodel iz Kanade. Iskana je prav zaradi svoje
vitiliga, ki je zelo kontrasten na temni barvi
celovitega zdravljenja. Mnoge slavne bolezni
polti. Njene fotografije so bile na naslovnicah najbolj
osebnosti, ki so izpostavljene strogemu znanih modnih revij, kot sta Vogue in Cosmopolitan.
očesu javnosti, so se morale spopasti s Michael Jackson je imel vitiligo že od rane
kožnimi boleznimi, pri tem pa obdržati mladosti. Prvič je o bolezni javno spregovoril v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pred tem je
urejen in brezhiben videz. Dednost, bolezen prekrival s kamuflažnimi sredstvi. V drugi
hormonske spremembe, motnje polovici osemdesetih so mu opravili postopek
pobleditve neprizadete kože. Ta postopek je
imunskega odgovora so razlogi za kožne sicer ena od možnosti terapije pri pacientih, pri
bolezni pri ljudeh vseh ras. Življenje katerih je prizadet večji del telesa in ni pričakovati
belih lis. Odmev na spremembo
z boleznijo kože je stresno, povzroča repigmentacije
barve kože takrat najbolj izpostavljenega pevca
nelagodje, zato je pomembno, da se v svetovnih medijih je bil ogromen, zaradi
zavedate, da niste sami in da je pomoč pomanjkanja pravih informacij o dejanskih vzrokih
pa tudi napačen.
na voljo pri dermatologu.
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Harry Styles je član
trenutno najbolj znane
britanske pop skupine
One Direction. Kot mnogi
mladi v teh letih ima
težave z aknami, zaradi
katerih se zdravi. Znano
je namreč, da pravočasno
zdravljenje aken pri
dermatologu močno
izboljša videz kože in
zmanjša možnost pojava
brazgotin, ki nastanejo
kot posledica te kožne
bolezni.

Rosacea
To pogosto bolezen,
za katero so značilni
navali rdečine na obrazu,
pojav rdečih drobnih
žilic in drobnih bunčic,
ima igralka Cynthia
Nixon iz serije in filma
Seks v mestu. Bolezen
ni nalezljiva, pogosto
se pojavi pri svetlolasih
in svetlookih osebah,
pa tudi pri vseh ostalih
tipih kože. Uporaba
dnevne kreme z lahko
teksturo in z zaščitnim
faktorjem nad 15 ter izogibanje vročini, mrazu, vetru in
sončnim žarkom lahko upočasni napredovanje bolezni.
Dermatologi jo zdravimo z uporabo krem, ki vsebujejo
metronidazol, azelainsko kislino ali alfa agonist. Težje oblike
zdravimo s tetraciklinskim antibiotikom ali isotretionoinom.
Odstranitev rdečine in žilic s pomočjo žilnih laserjev ali IPLtehnologijo za določeno obdobje pomaga umiriti bolezen.

Diskoidni lupus
eritematosus
Diskoidni lupus
eritematosus, ki ga ima
pevec Seal, imel pa jo je
tudi Michael Jackson,
je kronična vnetna
avtoimuna bolezen, ki
prizadene sončni svetlobi
odkrite predele telesa, kot
so obraz ali hrbtišča rok.
Zanjo so značilna ostro
omejena rdeča žarišča, ki
se zacelijo z brazgotinami, s spremembami pigmentacije
in stanjšano kožo. Dermatologi zdravimo bolezen s
protivnetnimi kremami in zdravili. Potrebna je vsakodnevna
dosledna zaščita pred soncem s pokrivali in kremami z
zaščitnim faktorjem.

Luskavica

Kim Kardashian ima luskavico, ki je kronična vnetna
bolezen kože, za katero so značilna zadebeljena žarišča
suhe, pordele kože, z luskami srebrno-bele barve. Bolezen
ni nalezljiva. Pojavlja se tipično na komolcih, kolenih, lahko
tudi na vseh drugih predelih telesa. Obstaja več podvrsti
bolezni, ena prizadene tudi male sklepe. Diagnozo postavi
dermatolog. Danes obstaja več vrst zdravljenja bolezni, ki so
prilagojene obsežnosti sprememb, posebnostim bolnika in
podvrsti luskavice.

Moja koža, št. 2, 2016
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Bazalnocelični rak kože
8. februarja 2016 je igralec Hugh Jackmann na Twiterju
objavil fotografijo z obližem preko nosu in s pripisom,
da je v zadnjih letih že petič prebolel bazalnocelični rak
Igralec
kože. Pozval je sledilce, naj uporabljajo kreme z zaščitnim
Hugh
faktorjem. Če nismo pozorni, z lahkoto spregledamo
Jackmann
bazalnocelični rak kože. Jackman je za revijo People
magazine povedal, da je bil prepričan, da je šlo pri prvem
je v zadnjih letih
pojavu za navadno prasko, vendar ga je vizažist opozoril
že petič prebolel
na spremembo in vztrajal, da gre na pregled. »Vedno
bazalnocelični
je šokantno, ko izveš, da imaš raka. V Avstraliji je kožni
rak kože.
rak zelo pogost. V mladosti nisem nikoli uporabljal krem
z zaščitnimi faktorji in tako sem imel veliko tveganje
za pojav te bolezni,« je povedal znani igralec.
Od prvega odkritja raka v novembru 2013
1. Manjša rana na koži, ki se ne zaceli.
pa do danes je imel tri na nosu in enega na
hrbtu. Tveganje ponovitve je veliko. Če si imel
2. Rdeča lisa na obrazu, uhljih, vratu, rokah,
enega, je velika verjetnost, da se bo pojavil še
prsnem košu, hrbtu ali nogah.
kakšen. V zgodnji fazi bolezni je ozdravitev
3. Gladka izboklina, ki je lahko biserne barve,
popolna s kirurškim izrezom, pri nekaterih
rožnata, rdeča ali belkasta.
podvrstah tega raka pa tudi z uporabo krem z
4. Rožnata rašča, katere robovi so nekoliko
imunomodulatorji.

dvignjeni nad okolico ostale kože, in je nekoliko
uleknjena v centru.
5. Brazgotini podoben madež z nejasno mejo
proti okolici.

Seboroični
dermatitis se v
blažji obliki kot
prhljaj pojavlja
pri skoraj polovici
odraslih oseb.

Seboroični dermatitis je zelo pogosta kožna bolezen.
Večina ljudi se sploh ne zaveda, da ga ima. V blažji
obliki kot prhljaj se pojavlja kar pri polovici vseh
odraslih. Seboroični dermatitis nas spremlja celo
življenje. Bolezni ni mogoče popolnoma pozdraviti ali
jo preprečiti, a se po zdravljenju lahko hitro izboljša.

S

eboroični dermatitis je kronična
vnetna bolezen, ki se kaže z rdečino in
luščenjem na tipičnih mestih. Pojavlja
se v predelih kože, ki so bogata z
lojnicami (centralni predel obraza in trupa
ter na lasišču). Pojavi se lahko kadarkoli po
puberteti in pogosteje prizadene moške.
Srečamo ga tudi pri dojenčkih kot temenice
ali kot vnetje kože pod plenico in v pregibih.

Povzročitelj
Vzroki nastanka seboroičnega dermatitisa
niso popolnoma znani, vemo pa, da
pomembno vlogo igrajo dedni, okoljski in
hormonalni faktorji. Nastanek seboroičnega
dermatitisa povezujemo z glivico malassezio
spec., ki je sicer normalen prebivalec naše
kože, vendar se pri tej bolezni prekomerno

Moja koža, št. 2, 2016
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v nekaterih evropskih državah kortikosteroidni šampon.
Pri otrocih pogosto uporabljamo šampone na osnovi uree.
Pri dojenčkih zadostuje mastno negovalno mazilo ali oljčno
olje, ki ga nanesemo zvečer pred spanjem na
dojenčkovo lasišče, zjutraj pa speremo s
šamponom.

Zdravljenje
seboroičnega
dermatitisa na obrazu
Piše: Barbara Bajc, dr. med.,
spec. dermatovenerologije
lasišča se kaže kot rdečina in drobno
luščenje, najpogosteje na robu lasišča,
lahko pa tudi po celotnem lasišču.
Redkeje se seboroični dermatitis pojavi
na prsnem košu, med lopaticama, v
kožnih gubah, kot so koža pod prsmi, v
dimljah, pazduhah ali trebušnih gubah
in na zunanjem spolovilu.

Potek bolezni

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

Kako izgleda seboroični dermatitis
Za seboroični dermatitis je značilna drobna, svetlo sivkasta
luska, ki zlahka odpade s prizadetega mesta, prepoznamo
jo kot nadležen prhljaj na temnih oblačilih. Na obrazu se
pojavlja na koži med obrvmi, se širi v obrvi, proti koži ob
nosnih krilih, v nazolabialne gube, pri moških tudi v predel
brkov in brade. Neredko sta prizadeti očesni veki, ki sta
pordeli, otečeni in luščeči. Zelo pogosto je prizadeta koža
zunanjega sluhovoda in področje ušes. Seboroični dermatitis
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Seboroični dermatitis je kronična
bolezen, ki nas spremlja vse življenje.
Bolezni ni mogoče popolnoma
pozdraviti ali jo preprečiti, vendar
se po zdravljenju hitro izboljša.
Dermatologi zdravimo simptome
ob poslabšanjih, vrsta zdravljenja je
odvisna od prizadetega mesta na koži.
Diagnozo večinoma postavimo
klinično, kar pomeni, da dodatne
preiskave niso potrebne. Včasih
seboroični dermatitis težko ločimo od
drugih dermatitisov, posebej na mestih,
kot so veke, kožne gube, presredek ali
pri zelo razširjeni obliki. Hujše oblike
seboroičnega dermatitisa so lahko
podobne luskavici. Od luskavice se
seboroični dermatitis loči po tem,
da je pri luskavici luska debelejša,
srebrnkasto sive barve, s kože tudi težko odpade, obraz je
redkeje prizadet.

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

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

Kaj lahko naredimo sami?
Ključno pri zdravljenju seboroičnega dermatitisa
je dobra higiena. Kožo in lasišče je potrebno
pogosto umivati s šamponi ali mili, s čimer
kožo razmastimo in izboljšamo seborejo.
Dobra higiena je doživljenjska zaveza. Ko
spremembe na lasišču izzvenijo, je smiselna
preventivna uporaba antimikotičnega
šampona vsaj enkrat tedensko. Navadna
negovalna krema, brez dišav in drugih
dodatkov lahko zmanjša luščenje in rdečino
na koži. Dieta nima večjega vpliva na potek
seboroičnega dermatitisa. Za prvi posvet
glede zdravljenja seboroičnega dermatitisa se
lahko obrnete na dermatologa, ob poslabšanjih pa je
potrebno upoštevati navodila.

Utrujenost
in stres lahko
poslabšata seboroični
dermatitis. Pogosteje
se poslabša v hladnem
kot v toplem vremenu.
Znanstvenih dokazov, da
bi prehrana vplivala
na seboroični
dermatitis, ni.

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

Viri:
1.
2.
3.
4.
5.

Bolognia J, Jorizzo JL, Rapini RP, eds. Dermatology New York:
Mosby, 2ND ed. 2008: 197–200.
Sterry W, Paus R, Burdorf W Dermatology. Stuttgart, New York:
Thieme, 2006: 276.
Http://www.eadv.org. Patient corner. Leaflets.
Http://www.aafp.org/afp/20000501/2703.html.
Http://www.dermnetnz.org/dermatitis/seborrhoeic-dermatitis.html
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kot posledica praskanja. Izraz nevropatski pa pove, da
nastane zaradi okvare v delovanju živčevja.

Poznate srbež med lopaticama?

Piše: mag. Maja
Gabrič Zirkelbach,
dr. med., spec.
dermatovenerologije
kot šest tednov. Srbež je lahko posledica kožnega obolenja
(dermatološki pruritus), lahko spremlja bolezni notranjih
organov (jeter, ledvic, krvi, presnovna obolenja, maligne
bolezni, bolezni ščitnice). Pojavi se lahko kot posledica
psihogenih dejavnikov, ko spremlja tesnobna in depresivna
stanja ter nekatera psihiatrična obolenja, ali pa je odraz
motenj centralnega ali perifernega živčevja.

Sledi srbeža na koži

Srbenje se vedno pojavlja na istem mestu.

Lokaliziran
nevropatski srbež

S

rbež (lat. pruritus) je neprijeten
Lokaliziran nevropatski srbež
kožni dražljaj, ki izzove
je dokaj pogost pojav, ki sicer ne
praskanje, in najpogostejši
dermatološki simptom. Blag
ogroža življenja in običajno ni
srbež povzroča le neugodje, če pa
povezan z drugimi resnimi obolenji. je močan, lahko bistveno poslabša
Takšna okvara oziroma draženje kakovost življenja. Močan srbež
spremljata nespečnost in
kožnih živčnih vlaken je zelo pogosto
depresija.
moteč kožni pojav, ki lahko močno Doživljanje srbeža je subjektivno in
je nemogoče izmeriti. Značilno se
vpliva na zmanjšanje kakovosti ga
stopnjuje ponoči, ko se koža pod odejo
življenja. Pri notalgii paresthetici segreje in se zmanjšajo drugi čutni
je srbež lokaliziran na hrbtu, ob dražljaji.
notranjem oziroma spodnjem robu Mnogo vrst in vzrokov
lopatic, največkrat enostransko. Lahko je lokaliziran, izražen le
Pri brachioradialnem pruritusu na manjšem predelu kože, ali
ko srbi koža celega
so srbeče iztezne površine ene ali generaliziran,
telesa. Lahko je akutni, če traja do
obeh rok. šest tednov, ali kronični, ko traja več
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Spremembe na koži so pri srbežu lahko primarne (vnetne
spremembe, ki so srbeče) in sekundarne (spremembe, ki
nastanejo zaradi praskanja). Sekundarne spremembe so v
začetku le rdečina in praske, po dolgotrajnem praskanju pa
se koža na tem predelu zadebeli, lahko nekoliko temneje
obarva, ima močneje izražene kožne brazde (lihenificirana
površina).
Med kožna obolenja, ki jih spremlja srbež, sodijo suha
koža, alergijski kontaktni dermatitis, atopijski dermatitis,
koprivnica, lihen, luskavica, garje, ušivost, infekcijske in
avtoimunske kožne bolezni, piki žuželk, kožne reakcije na
zdravila, kožni limfomi, paraneoplastične kožne bolezni
(bolezni, ki spremljajo različne maligne tumorje), reakcije
kože na ultravijolične (UV) žarke ... Ob tem na koži opažamo
spremembe, ki so značilne za določeno kožno obolenje, zato
njihovo prepoznavanje praviloma ni težko.
Lokaliziran nevropatski srbež je, kot že ime pove, omejen
na manjšo površino kože. Je kroničnega značaja. Ob pojavu
srbeža na koži ni vnetnih sprememb, pojavijo se sekundarno,

Notalgia paresthetica je dokaj pogost sindrom, pri katerem
se na hrbtu med oziroma pod lopaticama pojavlja srbež
oziroma parestezija. To je nenormalen občutek, ki nastane
spontano, brez zunanjega draženja in ga bolnik čuti kot
otrplost, zbadanje, mravljinčenje ali pekoče bolečine. Po
dolgotrajnem praskanju postane srbeča koža nekoliko
temneje obarvana in zadebeljena. Bolezen prizadene
približno 10 % odraslih, je 2–3-krat pogostejša pri ženskah
in se običajno pojavi po 40. letu starosti. Bolezen je kronična,
z obdobji izboljšanja in poslabšanja. Težave so največkrat
izrazitejše ob koncu dneva.
Vzrok notalgie paresthetice še ni v celoti pojasnjen.
Sumijo, da je srbenje posledica utesnitve oziroma draženja
senzornih živčnih vlaken zaradi degenerativnih sprememb
na hrbtenici. Tudi mišični spazem ali vezivna vlakna lahko
dražijo živčna vlakna in povzročijo simptome. Ena od študij
je pokazala, da ima več kot polovica bolnikov degenerativne
spremembe na hrbtenici.

Srbež izteznega dela rok in stegen
Brahioradialni pruritus prizadene iztezne površine
zgornjih okončin – rok. Srbež je lahko enostranski ali
obojestranski, prisoten na iztezni površini podlahti, lahko
pa se širi na nadlahet in ramena. Sprožilni dejavnik naj bi

Srbež (lat. pruritus) je neprijeten kožni
dražljaj, ki izzove praskanje, in najpogostejši
dermatološki simptom. Blag srbež povzroča
le neugodje, če pa je močan, lahko bistveno
poslabša kakovost življenja. Doživljanje
srbeža je subjektivno in ga je nemogoče
izmeriti.

Srbeča koža po dolgotrajnem praskanju postane temneje obarvana in zadebeljena.
Moja koža, št. 2, 2016
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bila utesnjenost vratnih živčnih korenin. Sumijo, da ima
pomembno vlogo v nastanku sindroma tudi okvara drobnih
C-živčnih vlaken v koži zaradi UV-žarkov. Pri večini obolelih
se srbenje namreč še poslabša, ko je koža izpostavljena
soncu. Primarnih vnetnih sprememb na srbeči koži ni, vidni
so lahko sledovi praskanja.
Meralgia paresthetica je lokaliziran srbež in omrtvičenost
kože na sprednji in stranski površini stegna, ki navadno
nastane zaradi ukleščenja oziroma draženja živca v predelu
dimelj (tesna oblačila, debelost, nosečnost, poškodba …).

Začnimo z zdravljenjem
Že sam opis bolnikovih težav je tipičen, zato se največkrat
ne odločamo za širšo laboratorijsko diagnostiko. Če ima
bolnik tudi druge nevrološke ali mišično-skeletne simptome
(bolečine, krče, omejeno gibljivost …) ali je imel v preteklosti
poškodbe hrbtenice, moramo opraviti rentgen ali magnetno
resonanco vratne in prsne hrbtenice. Bolnika po potrebi
napotimo na pregled k ortopedu in nevrologu. Dermatologi
se zavedamo, da je zelo pomembno bolnika seznaniti z
dejstvom, da je srbež v teh primerih sicer zelo nadležna
motnja, ni pa odraz nevarnih notranjih obolenj oziroma
resne okvare zdravja.

s kapsaicinom in lokalnimi anestetiki za rabo na koži, ki
jih predpiše zdravnik. Priporočena je fizikalna terapija
z vajami za krepitev mišic, ki vzdržujejo držo, raztezne
vaje in električna stimulacija živcev (npr. TENS). Večini
bolnikov z brahioradialnim pruritusom srbež ublažijo s
hladni obkladki. Svetujemo tudi ustrezno zaščito kože
pred soncem. Za blaženje težav lahko uporabimo hladilne
losjone s kafro in mentolom, a le pri bolnikih, ki na te
sestavine niso preobčutljivi. Priporočamo tudi razgibavanje
in vaje za krepitev vratnih mišic. Redko se dermatologi
pri lokaliziranem nevropatskem pruritusu odločimo za
zdravljenje z amitriptilinom (triciklični antidepresiv) ali
gabapentinom (zdravilo za zdravljenje epilepsije). Poskusna
zdravljenja so bila opravljena tudi z injekcijami botulinus
toxina A in rezultati so bili spodbudni.

Viri:
1.

2.
3.

Različne terapije za različne težave
Klasična terapija, ki je učinkovita pri drugih vrstah srbeža
pri nevropatskem pruritusu, nima učinka. Občutke srbenja
pri notalgii paresthetici blažimo z lokalnim nanosom krem

4.
5.

Weisshaar E, Fleischer jr. AB, Bernhard JD, Cropley TG. Pruritus
and Dysesthesias. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV(eds).
Dermatology. 3rd ed. Elsevier Saunders; 2012: pp. 111–25.
Omejc Demšar L, Dolenc-Voljč M. Pruritus pri starostnikih. Acta
Dermatoven APA 2011; 19: (Suppl. 1): 9–17.
Savk E, Savk O, Sendur F. Transcutaneous electrical nerve
stimulation offers partial relief in notalgia paresthetica patients with
a relevant spinal pathology. J Dermatol 2007; 34 (5): 315–9.
Goodless DR, Eagelstein WH. Brachioradial pruritus treatment with
capsacin. J Am Acad Dermatolog 1993; 29: 783–4.
Http://www.medicaljournals.se/acta/
content/?doi=10.2340/00015555-1039&html=1.

Z zdravimi venami
do lahkotnih nog!

Zveni zapleteno, a mogoče
jo poznate. Hidradenitis
suppurativa je ponavljajoča
se vnetna bolezen kože pri
mladih odrasli ljudeh, ki
jo spremljajo boleči vozliči
in ognojki, najpogosteje v
pazduhah in dimljah. Bolezen
izjemno negativno vpliva na
kakovost življenja bolnikov,
zato je ključno, da smo na te
spremembe na koži pozorni.
Lažje oblike bo zdravil osebni
zdravnik, bolj zapletene pa naj
pregleda dermatolog, ki vam
bo svetoval najprimernejšo
terapijo.

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

idradenitis suppurativa
se najpogosteje pojavlja
med mladimi odraslimi;
približno trikrat pogosteje
obolevajo ženske. Vzrok bolezni
še vedno ni povsem pojasnjen.
Najverjetneje nastane zaradi
prepleta genetskih dejavnikov,
vnetja, hormonov, okužbe in
nezdravega življenjskega sloga.
Ključnega pomena je osveščenost
bolnika že na začetku bolezni,
kar pripomore k uspešnejšemu
zdravljenju in morebitni
upočasnitvi napredovanja
bolezni.

Oktober 2015. DTX KVB01 2015 /

Kožni vozlički in ognojki
Kožne spremembe se najpogosteje pojavijo v pazduhah,
dimljah in perianalno, lahko tudi na notranjih zgornjih delih
stegen, pod dojkama in v predelu zadnjice. Lahko je prizadet
en sam predel ali več hkrati. Pri približno dveh tretjinah
bolnikov se bolezen kaže v blagi obliki s posameznimi

•

www.bolezni-ven.si

Detralex je zdravilo,
ki s protivnetnim delovanjem učinkovito zmanjša
občutek bolečih, težkih in oteklih nog.
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in
neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Prepoznavanje
bolezni
hidradenitis
suppurativa že v
zgodnjem stadiju
lahko pripomore
k uspešnejšemu
zdravljenju
in morebitni
upočasnitvi
napredovanja.

Hidradenitis suppurativa izjemno
negativno vpliva na kakovost
bolnikovega življenja.
• Izbrani zdravnik lahko zdravi blage
oblike hidradenitis suppurativa, v
primeru napredovalih oblik svetujemo
obisk pri dermatovenerologu ali, v
primeru perianalnih vnetnih sprememb,
pri proktologu.

bolečimi kožnimi vozliči in ognojki, ki lahko spontano
izzvenijo. Pridruženi so lahko komedoni, ponavadi v parih.
Pogosto bolezen sčasoma napreduje. Vsebina ognojkov se
lahko izprazni na površino kože, kar povzroča neprijeten
vonj. Med posameznimi vozliči in ognojki se vzpostavijo
povezave, ki jih imenujemo sinusni trakti. Vnetne kožne
spremembe se celijo z brazgotinami.

Zdravimo tudi z biološkimi zdravili
Zdravljenje dermatologi vedno prilagajamo aktivnosti
bolezni. V splošnem spodbujamo k zdravemu življenjskemu
slogu z ohranjanjem primerne telesne teže in prenehanjem
kajenja. Svetujemo uporabo antiseptičnih pripravkov za
umivanje kože in prilagajamo protibolečinsko zdravljenje.
Pri blagi obliki bolezni priporočamo lokalna protimikrobna
zdravila, ob napredovanju bolezni pa sistemska
protimikrobna zdravila ali acitretin. Če takšno zdravljenje
ni uspešno, najnovejše smernice priporočajo biološka
zdravila iz skupine zaviralcev TNF-alfa, adalimumab in
infliksimab. Pogosto kombiniramo konservativno in kirurško
zdravljenje. Za posamezne ognojke je potreben globlji izrez,
v napredovalih oblikah bolezni na določenih področjih pa
obsežnejši izrez celotnega obolelega področja.

Viri:
1.
2.

3.

Jemec GB. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med
2012; 366: 158–164.
Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L, Hunger RE, Ioannides D, Juha
I, et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis
suppurativa/acne inversa. J EADV 2015; 29: 619–44.
Dosegljivo 14. 3. 2016 s spletne strani: http://www.mayoclinic.org/
diseases-conditions/hidradenitis-suppurativa/basics/definition/con20027334.
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Luskavica je ena najpogostejših kroničnih bolezni
kože. O njej danes vemo že zelo veliko, predvsem
zaradi razvoja novih zdravil za njeno zdravljenje.
Nova spoznanja so pripeljala do razumemevanja,
da luskavica ni le kožna bolezen. Razumemo jo kot
imunsko posredovano vnetno bolezen, ki neugodno
vpliva na celo telo, prav tako splošno zdravstveno
stanje bolnika z luskavico vpliva na njen obseg in
potek.

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

Zdrav življenjski slog
pomaga pri luskavici
Uspešno vodenje luskavice je danes, poleg
zdravljenja kože, tudi zaznavanje in obravnava
pridruženih bolezni v njihovih najzgodnejših
fazah, njihovo zdravljenje in preprečevanje
napredovanja.

L

uskavica se najpogosteje pojavi
med 20. in 40. letom starosti.
Nagnjenost za bolezen se
podeduje. Sprožilci iz okolja, kot
so okužbe, nekatera zdravila, alkohol,
psihični stres, poškodba in draženje
kože, poskrbijo, da se bolezen izrazi
in nato običajno poteka kronično.
Predvsem v zadnjih letih posvečamo
veliko pozornosti povezavi luskavice z
drugimi, t. i. pridruženimi boleznimi.

Luskavica in presnovni
sindrom
Med boleznimi je luskavici najpogosteje
pridružen metabolični oziroma
presnovni sindrom. Ta obsega debelost,
povišan krvni tlak, povišane maščobe
v krvi in moteno toleranco za glukozo
oziroma sladkorno bolezen. Presnovni
sindrom je tesno povezan s pojavom
srčno-žilnih bolezni in zapletov, kot so
ateroskleroza, ishemična bolezen srca,
srčna kap in možganska kap. Dokazali
so, da ima tridesetletni bolnik s hudo
obliko luskavice trikrat večje tveganje
za srčno kap kot enako star moški brez
luskavice. Pričakovana življenjska doba
bolnikov z zmerno do hudo obliko
luskavice je krajša za 3–4 leta, medtem
ko blaga oblika bolezni ne vpliva na
skrajšanje življenjske dobe.

Moja koža, št. 2, 2016
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Luskavico začnimo pravočasno zdraviti

Luskavica in sklepi

Luskavica in presnovni sindrom sta tesno povezana
preko kroničnega vnetnega procesa, predvsem
izločanja vnetnih posrednikov, ki lahko po krvi
potujejo v vsa tkiva. Vse več dokazov govori v prid
intenzivnejšega nadzora vnetja v koži, s katerim
bi lahko preprečili ali vsaj upočasnili nastanek in
napredovanje presnovnih pridruženih bolezni. Že
prisotne pridružene bolezni pa je treba čim bolj zgodaj
odkrivati in nadzorovati. Danes velja priporočilo, da z
učinkovitim zdravljenjem luskavice pričnemo zgodaj,
pri čemer upoštevamo stopenjski pristop.

Luskavični artritis je vnetna bolezen sklepov, ki jo ima
približno 20 % bolnikov z luskavico. Pogostejši je pri
tistih s hudo obliko luskavice. Vneti, otekli in boleči
sklepi se sčasoma lahko trajno deformirajo, pogosto so
prizadete tudi kite, vezi in kosti. Zaradi preprečevanja
trajnih okvar sklepov je zelo pomembno zgodnje
odkrivanje in zdravljenje luskavičnega artritisa,
ki poteka pod nadzorom revmatologa. Nekatera
zdravila, kot so metotreksat in biološka zdravila,
ugodno vplivajo na obe bolezni.

Zdravljenje prilagajamo

Več pozornosti pri preventivi pred
rakom

Blago obliko luskavice razumemo kot tisto, pri kateri
Ker imajo bolniki z luskavico nekoliko večje tveganje
je prizadete do 10 % kožne površine, prizadetost
za raka kot splošna populacija, naj se bolnik
med 10 in 20 % pomeni zmerno obliko, več kot
z luskavico udeležuje nacionalnih
20-odstotna prizadetost kože pa hudo
presejalnih programov za zgodnje
obliko luskavice. Blago obliko luskavice
odkrivanje raka, priporočenih
Uspešno
običajno zdravimo lokalno, z zdravili
glede na spol in starost: DORA,
vodenje
v obliki krem, mazil, gelov in
ZORA in SVIT. Izogiba naj
luskavice ter zdrav
losjonov. Za zmerno do hudo obliko
se tveganemu vedenju,
luskavice sta primerni fototerapija
življenjski slog lahko
kot je kajenje, prekomerno
in sistemsko zdravljenje v obliki
spremenita potek
uživanje alkohola in namerno
tablet, kapsul, injekcij ali infuzij.
izpostavljanje soncu.
pridruženih bolezni, kar
Če z zdravljenjem ne dosežemo
Koristni so redni pregledi
lahko povratno ugodno
zadovoljivega učinka, zdravilo
kože z namenom zgodnjega
vpliva tudi na manjšo
zamenjamo ali dodamo novega, vse
odkrivanja kožnega raka.
izraženost kožne
dokler ne dosežemo zastavljenega
bolezni.
cilja.
Pa vpliv na psihično

počutje?

Spremljajmo dejavnike tveganja
Pri luskavici moramo odkriti in nadzorovati vse
metabolične in srčno-žilne dejavnike tveganja. Pri
vseh bolnikih z luskavico je priporočljivo določiti
krvni tlak, indeks telesne mase (ITM), obseg pasu,
nivo maščob v krvi, krvni sladkor na tešče vsaj enkrat
letno, pri tistih s hudo obliko bolezni pa dvakrat letno.
Bolnike z metaboličnim sindromom je treba ustrezno
zdraviti z zdravili: zniževati povišan krvni tlak,
nivo maščob in sladkorja v krvi. Zmanjšati je treba
preveliko telesno težo, ker debelost negativno vpliva
na potek luskavice in na učinek njenega zdravljenja.

Pomembno priporočilo za vse bolnike
z luskavico je uvajanje zdravih
življenjskih navad, ki obsegajo zdrav
način prehranjevanja s polnovredno
hrano z nizkim glikemičnim indeksom
in telesno aktivnost, saj je le tako
mogoče vzdrževati primerno telesno
težo. Pomembno je opustiti kajenje
in se izogibati čezmernemu pitju
alkohola.
20
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Nikakor ne smemo zanemariti povezave
luskavice s psihičnim počutjem. Stres je eden od
pomembnih sprožilcev in poslabševalcev luskavice.
Mnogi bolniki čutijo simptome depresije.
Vodenje bolnika z luskavico pomeni tudi skrb za
psihično, socialno in čustveno dobro počutje bolnika,
pri čemer so v pomoč društva bolnikov, psihoterapija
in meditacija. Nekatere raziskave potrjujejo, da
učinkovito zdravljenje luskavice in umirjanje vnetja v
koži zmanjša simptome depresije.

Viri:
1.

2.

3.

4.

Daudén E, Castañeda S, Suárez C, García-Campayo J, Blasco AJ,
Aguilar MD, Ferrándiz C, Puig L, Sánchez-Carazo JL; Working
Group on Comorbidity in Psoriasis. Clinical practice guideline for an
integrated approach to comorbidity in patients with psoriasis. J Eur
Acad Dermatol Venereol. 2013; 27 (11): 1387–404.
K. Reich. The concept of psoriasis as a systemic inflammation:
implications for disease management. JEADV 2012; 26 (Suppl. 2):
3–11.
Famenini S, Sako EY, Wu JJ. Effect of treating psoriasis on
cardiovascular co-morbidities: focus on TNF inhibitors. Am J Clin
Dermatol 2014; 15 (1): 45–50.
Dowlatshahi EA. Lifestyle changes can make a difference in
psoriasis. Br J Dermatol 2015; 172 (2): 317–8.
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Dermatologi flebologi kot preventivo proti
bolečinam svetujemo uporabo primernih
kompresijskih nogavic ali povojev.

Kronično vensko
popuščanje

Vensko popuščanje je
kronična in napredujoča
nekatera revmatska obolenja,
bolezen in žal do neke
obolenja ledvic in prebavil,
mere ponavljajoča, zato
prekomerna telesna teža, sladkorna
zdravljenja pogosto med seboj bolezen, slabokrvnost, rakava
dopolnjujemo in kombiniramo. obolenja, nosečnost, bolezni ščitnice
itd. Izčrpen pogovor in pregled bosta
Tako so učinki boljši in
odkrila večino vzrokov. Ne smemo
dolgotrajnejši. Ko otekline
pozabiti, da lahko predvsem pri
in bolečine kljub zdravljenju starejših bolnikih težave povzroča
več bolezni skupaj in to zahteva tudi
vztrajajo oz. se ne omilijo,
njihovo hkratno zdravljenje.
razmislite o morebitnih
drugih vzrokih in poiščite
Kako pomagati?
ustrezno strokovno pomoč.

Pri sumu na kronično vensko
popuščanje smo dermatologi še
zlasti pozorni na vidne varikozno
spremenjene povrhnje vene, ki jih
bolniki ponavadi opazijo že sami
in jih nemalokrat spremljajo že iz
mladosti, z leti pa postajajo vse bolj
izrazite in moteče. Ko se bolezen
slabša, se poleg bolečin in otekanja
pojavijo še rjavkasta zabarvanost
ali vnetje kože okoli gležnjev in na
spodnjih predelih goleni ter srbež kože. Nemalokrat se
posamezne varice vnamejo, v njih se lahko naredijo boleči
strdki. V najslabšem primeru se na goleni lahko naredijo tudi
trdovratne razjede ali rane.

Kako prepoznamo bolezen?
Oteklina in bolečina pri ljudeh s kroničnim venskim
popuščanjem sta značilno najmanj izraziti ali celo odsotni
v jutranjih urah, nato se tekom dneva poslabšujeta. Ob
nošnji nogavic so tako pri slačenju vidni zažemki na
mestih močnejšega elastičnega roba. Oteklino in bolečino
poslabšajo toplo vreme in sončenje nog ter dolgotrajna
stoja in sedenje, medtem ko hlajenje, zmerna telesna
aktivnost, predvsem plavanje v hladnejših vodah in počitek
s privzdignjenimi nogami blagodejno vplivajo na omenjeni
težavi. Pogosto ti bolniki trpijo zaradi bolečih nočnih krčev.
Zelo značilno je, da protibolečinska zdravila, ki ublažijo
bolečine, zaradi revmatskih ali ortopedskih vzrokov pri
tovrstnih bolečinah praktično ne učinkujejo.

Piše: Ana Slana, dr. med.,
spec. dermatovenerologije
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Ljudje zaradi bolečih in
otečenih nog pogosto iščejo
strokovno pomoč. Težave
največkrat prizadenejo starejše,
lahko pa spremljajo že mlade
odrasle. Čeprav je težava
pogosta in lahko močno okrni
vsakodnevne aktivnosti, je
odkrivanje vzrokov zanjo
nemalokrat dolgotrajno in
naporno. Brez znanega vzroka
je zdravljenje neučinkovito,
celo škodljivo. Da bi lahko
bolnikom pomagali, sta
potrebna temeljit pogovor in
natančen pregled pri zdravniku
specialistu.

Z

dravljenje vsake bolezni
se začne s pridobivanjem
mnogih podatkov. Za ustrezno
obravnavo bolnikov, ki imajo
boleče in otečene noge, moramo
izvedeti marsikaj, med drugim: kdaj
se pojavljata bolečina in oteklina,
kaj ju poslabša in izboljša, kje se
nahajata in ali sta simetrično prisotni
na obeh nogah, sta nastali počasi ali
praktično čez noč, kakšna je bolečina
po naravi, ju spremljajo še kakšne
druge zdravstvene težave itd. Zelo
pomemben je podatek o ostalih
kroničnih in akutnih boleznih ter
zdravilih, ki jih bolnik prejema. Pogosto
pri bolniku sočasno ugotavljamo
več bolezni, ki povzročajo otekanje
in bolečine; takrat potrebujemo
obravnavo in zdravljenje več
specialistov. Dermatologi zdravimo
bolnike, ki jim bolečino in oteklino
nog povzroča zelo pogosta bolezen –
kronično vensko popuščanje.

Drugi vzroki otekanja in bolečin spodnjih
okončin
Vzrokov za otekanje in bolečine spodnjih okončin je veliko,
med pogostejšimi so: srčno popuščanje, zdravila za nižanje
krvnega tlaka, globoka venska tromboza, limfedem, stanja
po poškodbah okončin, slabša pokretnost zaradi različnih
vzrokov, predvsem pa obrabe hrbtenice ali sklepov nog,

Kronično vensko popuščanje
prizadene marsikoga, ne samo
starejše. Pomagamo si lahko
s preventivo in ob poslabšanju
obiščemo zdravnika.

Na dedno obremenjenost, spol in
staranje ne moremo vplivati, lahko pa poskrbimo za zdrav
življenjski slog z ustrezno telesno težo, pestro in zdravo
prehrano, z gibanjem v prostem času, ustrezno zdravljenje
bolezni in preventivo. Bolnikom, ki imajo zaradi kroničnega
venskega popuščanja boleče in otečene spodnje okončine,
svetujemo izogibanje vročini in neposrednemu soncu, gretju
nog in ustrezno obutev, udobno in zračno. Tudi nekateri
športi in prostočasne aktivnosti lahko škodujejo stanju
bolezni, zato odsvetujemo dvigovanje uteži, smučanje,
tenis in uporabo savn, zelo toplih zdraviliških bazenov
in športnih masaž spodnjih okončin. Nemalokrat morajo
ljudje z venskim popuščanjem prilagoditi ali zamenjati
obremenitve na delovnem mestu.

Zdravljenje kroničnega venskega
popuščanja
Bolnik mora poiskati ustreznega specialista – dermatologa
flebologa, ki je še posebej specializiran za zdravljenje
tovrstnih bolezni. Kronično vensko popuščanje zdravimo
z različnimi operativnimi posegi (klasičnim strippingom
ali odvzemom prizadete vene oz. novejšimi endovenskimi
laserskimi ali radiofrekvenčnimi posegi), s sklerozacijskimi
postopki in venoaktivnimi zdravili. Kot preventivo pred
otekanjem in bolečinam ter kot pomoč po drugih načinih
zdravljenja svetujemo uporabo kompresijskih nogavic ali
povojev. Zdraviti je treba tudi nekatere zaplete kroničnega
venskega popuščanja, kot so venska razjeda, vnetja na koži,
okužbe in vensko trombozo.

Viri:
1.

2.

3.

Managementof chronic
venous disorders of the lower
limbs-guideliness according
to scientific evidence. Int
Angiol.2014; 33: 87–208.
Bergan JJ, Schmid_schonbein
GW, Smith PD, et.al. Chronic
venous disease. N Eng J Med.
2006; 355: 488–498.
Ciocon JO, Fernandez BB,
Ciocon DG. Leg edema: clinical
clues to the differential
diagnosis. Geriatrics. 1993; 48
(5): 34–40, 45.
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Piše: Špela Slana, dr. med.,
spec. dermatovenerologije

Čeprav so težave s plešavostjo
bolj pogoste pri moških, prihaja v
dermatološke ambulante vse več
žensk, ki imajo težave z izpadanjem
ali redčenjem las. Vzroki za te
pojave, ki imajo lahko psihične
posledice na samopodobo ženske,
so mnogi. Izkušen dermatolog bo
opravil celovit pregled lasišča in
ob upoštevanju vseh dejavnikov
svetoval najprimernejše zdravljenje.

so okvir obraza

L

asje (dlake) rastejo iz lasnih mešičkov (foliklov).
Lasna čebulica ali bulbus je najgloblji del mešička in
večinoma sega v podkožje. Vanj se vrašča lasna papila.
V notranjem delu mešička je korenina lasnega stebla.
V lasni mešiček se odpira lojnica s svojim izvodilom, na
spodnji del pa se pripenja mišica naježevalka. Lasni cikel
se odvija v treh fazah. Anagena faza začne tvorbo novega
lasu in je obdobje, ko las aktivno raste. Dolžina anagene
faze lahko traja od dveh do osmih let. Katagena faza je
prehodna in sledi anageni fazi ter traja tri do štiri tedne.
Telogena faza nastopi, ko se konča katagena faza, in je
obdobje mirovanja. V tej fazi lasje izpadejo po treh do
štirih mesecev. Lasni ciklus uravnavajo spolni, ščitnični
in rastni hormoni.

Pregled pri dermatologu
Dermatologi moramo pred začetkom zdravljenja
pridobiti vse potrebne informacije. Ugotoviti
moramo, kdaj so začeli lasje izpadati, kakšen je
obseg prizadetega lasišča, dinamiko izpadanja,
jakost, sezonska nihanja in morebitne
sprožilne dejavnike (zdravila, okužbe,
druge bolezni). Pri ugotavljanju
dejavnikov

Nega las naj čim manj
poškoduje dlako ali dlačni
mešiček. Izogibajte se
pretiranemu izpostavljanju
kemikalijam ob barvanju
ali beljenju ter mehanskim
poškodbam las, kot sta
premočno spenjanje in
trajno termično kodranje.
Šamponi, losjoni in
prehranska dopolnila, ki
jih tržijo kot učinkovita
proti izpadanju las, nimajo
znanstvene podlage.

uporabljamo naslednje postopke:
trihoskopijo – tj. neinvazivni postopek
z dermatoskopskim pregledom las
in lasišča, trihogram – z blagim ali
agresivnejšim potegom izpulimo
določeno količino las in nato z
mikroskopskim pregledom ocenimo
stanje lasnih korenin, in test s potegom
las. Ob pregledu ocenjujemo lasno
gostoto, tip in kakovost las. Posebej
pregledamo še kožo lasišča, ki je lahko
tudi vneta, se lušči, spremlja jo lahko
seboreja ali se pokažejo specifične
spremembe, kot so luščenje ob foliklih,
rumenkaste lise ipd.

Od leta do leta različno
Težave z lasiščem pri ženski so
predvsem odvisne od njene starosti.
Pri mlajših ženskah je močnejše
izpadanje las lahko naraven proces,
cikličen in praviloma nikoli ne pripelje
do plešavosti. Med in po menopavzi je
najpogostejša t. i. plešavost po ženskem
tipu, ki je posledica upadanja ženskih

spolnih hormonov in sorazmernega
večjega vpliva moških. Pojavi se pri
30–50 % žensk do 50. leta. Težava ni
toliko v povečanem izpadanju las kot
v redčenju lasišča, ki zajema osrednji
del; pri nekaterih ta vzorec spominja
na božično drevo, pri čemer je vrh na
temenu.

Bolezni in plešavost
Če se plešavost pojavi naglo (akutni
telogeni efluvij), je lahko posledica
različnih bolezni ali stanj, recimo
po porodu ali hudem stradanju, pri
bolezni ščitnice ali ob primanjkljaju
železa. Nekatera od teh stanj
predstavljajo večjo verjetnost za
prehod te oblike izpadanja las v
plešavost po ženskem tipu. Nekatere
bolezni z motenim hormonskim
statusom, kot je policistična bolezen
jajčnikov ali nekatere motnje
nadledvične žleze, lahko povzročijo
plešavost, podobno moški. Krožno
izpadanje las je avtoimunski proces, v
katerem organizem sam uničuje lastne
dlačne mešičke, a je ta oblika plešavosti
pogostejša pri otrocih in mlajših
odraslih ter se ne pojavlja pri ženskah.

Dedna plešavost
Zaradi poligenskega vpliva je lahko
plešavost po ženskega tipu dedna.
Obstajajo zelo redki vzroki plešavosti
zaradi vnetnih procesov v lasišču in
avtoimunske bolezni, ki imajo določeno
gensko osnovo. Navsezadnje ima tudi
krožno izpadanje las določeno gensko
zasnovo.
Redko stanje je kronični telogeni
efluvij, katerega vzroka ne poznamo,
in se kaže z dolgotrajnim povečanim
izpadanjem las. Popolne plešavosti
sicer nikoli ne povzroča. Pomembna,
a na srečo redkejša skupina so
brazgotinske alopecije, ki so trajne,

pri diagnozi le-teh pa moramo
opraviti odvzem vzorca lasišča in
patohistološki pregled.

Zdravila, stres in lasje
Oralni kontraceptivi lahko povzročajo
blago ali zmerno difuzno izpadanje
las. Povečana aktivnost androgenih
hormonov, ki se nahajajo v nekaterih
zdravilih, pa zmanjšuje izgubo las.
Izpadanje las lahko sprožijo še številne
hormonske motnje, kot so bolezni
ščitnice, nadledvičnih žlez in jajčnikov.
Kot pri številnih drugih boleznih,
vključno z izpadanjem las, je stres
pomemben dejavnik poslabšanja.
Težava je v tem, da stresa ne moremo
zanesljivo meriti in ne vemo, kako in
v kolikšni meri vpliva na posamezna
obolenja. Nekateri trdijo, da je stres
lahko posledica izpadanja las in ne
obratno.

Zdravljenje odvisno od
vzroka
Pri najbolj pogosti obliki izpadanja
las predpišemo lokalno minoksidil.
Vzročno zdravimo primere
pomanjkanja železa in njegovih
zalog, uravnavamo delovanje
ščitničnih hormonov, pri hudih dietah
nadomeščamo izgubo mineralov in
vitaminov. Uporabimo lahko lasersko
in svetlobno terapijo lasišča.
Ko so vzrok za izpadanje las
hormonske motnje, jih zdravimo
z zdravili, ki uravnavajo njihovo
koncentracijo in delovanje. Pri
vnetnih ali avtoimunskih boleznih
uporabljamo protivnetna zdravila, kot
so kortikosteroidi ali imunosupresivi.
Vedno več žensk se odloča za kirurško
terapijo s presaditvijo las, kjer pa,
za razliko od moških v povprečju,
potrebujejo enega do dva posega.

Viri:
1.
2.

3.
4.
5.

Kansky A. Kožne in spolne bolezni. 2002: 301–308.
Perez-Mora n. Acute telogen effluvium onset event is associated
with the presence of female androgenetic alopetia: Potential
therapeutic implications. Dermatologic Therapy. Vol. 27, 2014,
159–162.
Rogers N. E. Medical treatments for male and female pattern hair
loss. JAAD. 2008 59: 547–566.
Unger W. P. Hair transplanting: An important but often forgotten
treatment for female pattern hair loss. JAAD. 2003, 49: 853–60.
Olsen E. A. Female pattern hair loss. JAAD. 2001; 45: S70–80.
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anes so na voljo številni laserski sistemi, ki proizvajajo
svetlobo določene barve, namenjeno odpravi in
izboljšanju različnih stanj na koži. Glede na to,
kolikšne poškodbe lahko povzročijo na koži ali očeh,
jih delimo na nizko- in visokoenergetske laserje. Medtem
ko prvi delujejo preko kože in sluznice ter zaradi nizke
gostote energije niso nevarni, lahko drugi zaradi visoke
gostote energije kožo zelo poškodujejo oziroma povzročijo
tudi slepoto, če se laserski žarek usmeri v oči pacienta ali
terapevta. Predvsem zato sodijo visokoenergetski laserji
v roke zdravnikov, pa še to tistih, ki opravijo posebno
podiplomsko izobraževanje o laserski tehnologiji.

Laserska rešitev težav
Slovenski dermatologi smo laserje začeli uporabljati
pred 20 leti s primarnim namenom zdravljenja nekaterih
kožnih bolezni in nepravilnosti ter šele nato z željo po
uporabi v estetske namene. Ta korak je pomenil pravo
revolucijo in odrešitev za številne bolnike ter nesrečnike,
ki so trpeli zaradi nekaterih, pred tem domala nerešljivih
težav. Pri tem imam v mislih predvsem bolnike z ognjenimi
znamenji, z določenimi pigmentnimi nepravilnostmi in
starostnimi spremembami na koži, z bolezensko čezmerno
poraščenostjo, z brazgotinami po aknah ...

Danes v pomoč mnogim
Postopki zdravljenja so se z uporabo laserja skrajšali, postali
so manj boleči in nekrvavi. V nekaterih primerih so nudili
ozdravljenje, ki ga z nobeno drugo metodo pred tem ni
bilo mogoče doseči tako dobro in brez vidnih posledic. V
dermatologiji in še posebej v estetski veji pomlajevanja
imamo dandanes na razpolago več skupin laserskih
aparatov, in sicer:
• laserje za odstranjevanje žilnih sprememb,
• laserje za odstranjevanje določenih pigmentnih
sprememb na koži in tetovaž,
• klasične ablativne laserje za odstranjevanje nenevarnih
kožnih izrastkov, glajenje kože in pomlajevanje ter
odpravljanje brazgotin in strij, ki so se jim v zadnjih
desetih letih pridružili manj agresivni frakcionirani laserji,
• laserje za trajno odstranjevanje dlačic (s katerimi smo
na področju zdravljenja čezmerne poraščenosti pri
ženskah pred 18 leti začeli orati ledino prav v našem
Dermatološkem centru na Parmovi),
• laserje za nekirurško pomlajevanje oz. zatezanje kože in
izboljšanje strij ter celulita,
• terapevtske laserje, ki proizvajajo visokoenergetske
UV-žarke in jih dermatologi uporabljamo za zdravljenje
nekaterih kožnih obolenj, npr. luskavice, vitiliga ...

sodijo v roke
strokovnjakov
in v zdravstvene
ustanove
Številne razvite države imajo
formalno določeno, kdo in v
kakšnih primerih lahko upravlja
z visokoenergetskimi laserskimi
aparati in drugimi svetlobnimi viri
(angl. IPL). Pri nas takšnih pravil,
žal, še ni. Kljub temu da dermatologi
na to že več let opozarjamo in smo
pripravili strokovna priporočila
o uporabi laserske tehnologije
na našem področju, se doslej še
nihče od odgovornih ni konkretno
odzval na naša opozorila. Tovrstne
naprave zahtevajo celovito znanje
tistega, ki jih uporablja, pa vendar
se prepogosto znajdejo v rokah
neizkušenih izvajalcev. Posledice
so lahko za osebo, ki je na posegu,
zelo neprijetne, estetsko moteče
in dolgotrajne, če se jih sploh še da
popraviti.
Piše: mag. Metka Adamič, dr. med.,
spec. dermatovenerologije
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Zakaj sodijo laserji v roke
izkušenega dermatologa?
Številni izmed omenjenih, razen najbolj
agresivnih laserjev, so zaradi estetskih
učinkov, ki jih lahko z njimi dosežemo,
postali vabljivi tudi za tiste, ki jih po
mnenju strokovnjakov na področju
laserske kirurške dermatologije ne bi
smeli uporabljati. Za varno uporabo
visokoenergetskih laserskih aparatov
je potrebno zelo dobro poznavanje
kože, njenega delovanja in patoloških
dogajanj v njej. Opozorila bi rada na
pretirano lahkomiselnost pri tem.
Dermatolog lahko zanesljivo odgovori
na vsa spodaj našteta vprašanja, zato
je laserski poseg opravljen varno in
zanesljivo.
• Pri katerih bolezenskih stanjih,
kožnih spremembah in v kakšnih
okoliščinah lahko opravimo laserski
poseg in kdaj ne?
• Katere so prave indikacije za
posamične laserske posege?
• So na koži, na kateri želimo
opraviti poseg, morda določena
kožna obolenja, predrakave ali celo
rakave spremembe, ki jih lahko z
neprimernim laserskim postopkom
poslabšamo?
• Je koža primerno pripravljena na
poseg z laserjem?
• Ima morda oseba še kakšno drugo
bolezen, jemlje kakšna zdravila,
lahko sprožimo kakšna bolezenska
dogajanja, fotodermatozo?
• Znam ravnati v primeru, ko gre
nekaj narobe, ko npr. pride do
neželenih stranskih učinkov, do
katerih lahko privede laserski
poseg (verjetnost zanje je
ob poznavanju in strokovni
usposobljenosti seveda manjša)?

Laserski posegi sodijo v roke izkušenih zdravnikov –
dermatologov s poglobljenim znanjem o koži in zakonitostih
delovanja tehnologije. Na fotografijah je obraz pred, med in
deset let po 3 posegih z žilnim laserjem.
30
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• In nenazadnje, poznam
fizikalne osnove delovanja
laserskih aparatov in drugih
visokoenergetskih svetlobnih virov
ter pomen pravilnih zaščitnih
ukrepov?
Vse to je pomembno pri spreminjanju
parametrov določenega laserskega
aparata za dosego optimalnih učinkov.

Laser je medicinsko orodje, tako kot
skalpel. Zdravniki se sprašujemo, ali
bi pacienti dovolili, da jim nekdo brez
medicinskega znanja opravi poseg s
skalpelom, tako kot to nemedicinski
izvajalci storitev počnejo z laserjem.
Poseg z laserjem je zdravstveni poseg in
zato ga lahko opravljajo le zdravniki v
za to primernih prostorih. Zakonodaja
sicer področje ureja in ščiti paciente, a
nihče ne preverja aktualnega stanja in ne
sankcionira kršiteljev.

Neljube posledice nestrokovnih izvajalcev
Če mi postavite vprašanje »Laserski poseg – da ali
ne?«, je moj odgovor da, vendar samo v primeru, da
poseg opravlja za to posebej usposobljeni zdravnik.
Laserska tehnologija tretjega tisočletja na področju
dermatologije in estetskih posegov na koži omogoča v
rokah strokovnjaka številne, izjemne učinke, v rokah
neizkušenih pa se lahko sprevrže v pravo nasprotje.
V skrajnem primeru lahko vodi v nastanek trajnih
posledic, kot so spremembe v pigmentaciji kože in grde
brazgotine, da ne omenjam skrajnosti, kot so možnosti
okvare vida ali celo oslepitve. Zavedati se moramo, da so
visokoenergetski laserski aparati in drugi viri svetlobne
energije (»vsestransko učinkoviti« IPL-aparati) na prvi
pogled ter ob pomanjkljivem strokovnem in tehničnem
predznanju preprosti, ne zarežejo tako kot klasični
kirurški skalpel v človeško telo, ampak nikakor pa niso
čarobna paličica, kot si jih neuko predstavljajo nekateri.
In ne pozabimo pomanjkljivih učinkov nestrokovno
opravljenih posegov ter nezadovoljstva, ki temu sledi. Kar
seveda meče slabo luč posredno tudi na metodo samo, ki
je v rokah izkušenega strokovnjaka nedvomno enkratna
in odlična.

Kdo lahko opravlja posege z laserjem?
Ali lahko laserske posege na koži opravljajo nezdravniki,
brez dodatnih znanj s področja estetske medicine, ki
razen nekajurnega tečaja pri proizvajalcu aparata
nimajo nobenih dodatnih znanj? Stroka na to odgovarja
z jasnim NE, ki ne ponuja kompromisov. Za delo z laserji
je potrebno uvesti tudi na našem področju posebno
podiplomsko strokovno izobraževanje in pridobiti
ustrezna potrdila oziroma licence. Pri nas stanje na
tem področju še vedno formalno ni regulirano in je tudi
brez vsakršnega nadzora. Izobraževanja, ki so sedaj
na voljo, so pripravljena s strani proizvajalcev oziroma
prodajalcev aparatov, in ne zadostujejo za licenciranje
in opravičevanje usposobljenosti za delo z laserskimi
aparati.
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Husain Z, Alster TS. The role of lasers and intense pulsed light
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Hammes S, Karsai S, Metelmann HR, et al. Treatment errors resulting
from use of lasers and IPL by medical laypersons: results of a
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Boixeda P. Guidelines of care for vascular lasers and intense pulse light
sources from the European Society for Laser Dermatology. J Eur Acad
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FDT-FOTODINAMIČNA TERAPIJA
AKTINIČNE KERATOZE
1. PREGLED PRI
ZDRAVNIKU

NO
SODOB JE
LJEN
ZDRAV

Intenzivno vlaženje
in zmanjšanje gub
na treh ravneh
OZE.

ERAT
IČNE K

AKTIN

Staranje kože je povezano z izgubo vlage. Ena od
glavnih molekul je hialuronska kislina.1
Hialuronska kislina je prevladujoča sestavina v
zunajceličnem matriksu, kjer zagotavlja strukturni okvir
in polnilo.2 Naravna količina hialuronske kisline v koži se
s staranjem občutno zmanjša.3

• Določitev diagnoze in
pojasnila o zdravljenju

2. POTEK
ZDRAVLJENJA
• Razmastitev področja
zdravljenja

3. OSVETLITEV

• Odstranitev roženice
in krast – kiretaža
• Osvetlitev s hladno
rdečo svetlobo
(zaščitna očala)
• Hlajenje z zrakom

• Nanos zdravila v gelu

• Namestitev okluzivnega
povoja (ne prepušča
svetlobe in UV žarkov)

4. PO OSVETLITVI
• Seznanitev s pričakovano
reakcijo na koži

Edinstvena formula vsebuje:
•
•

AK – PODROČJE
KANCERIZACIJE

•

ZDRAVLJENJE

ODLIČEN KOZMETIČNI IZGLED

•
•
•

Fluorescentna diagnostika po
3-urnem inkubacijskem času

Reakcija na koži po osvetlitvi je
normalen pojav – primer blage
vnetne reakcije.

dolgoverižno hialuronsko kislino (H-HA):
+120 %* vlaženje, izmerjeno s korneometrijo takoj
po nanosu
Zmanjša drobne linije.
kratkoverižno hialuronsko kislino (52 Kda L-HA):
Aktivira sintezo hialuronske kisline v globljih
plasteh povrhnjice.
Izboljša zapolnitev gub.
Upočasni nastanek novih linij in gub.
glicin saponin:
Zelo učinkovit stimulator
sinteze hialuronske kisline:
+256 %.* 4, 5

Preventivno pregledovanje
znamenj za pravočasno odkritje
kožnega raka
Kožni rak je eno najpogostejših obolenj na svetu in vodi
do več tisoč smrtnih primerov letno. Melanom je oblika
raka, ki nastane iz celic, ki ustvarjajo pigment melanin
in se ob prepozni diagnozi razširi drugod po telesu, kar
vodi v smrt bolnika.
V primeru zgodnjega odkritja melanoma je ozdravljivost
sicer več kot 95 %, saj oboleli predel lahko izrežemo,
preden se začne širiti na druge dele telesa. »American
Cancer Society« poudarja, da je ključno spremljanje
sprememb obstoječih znamenj in dodaja, da je potrebno
v rutinske preglede kože in kožnih znamenj vključiti
strokovno podkovane dermatologe in tehnologijo,
usposobljeno za diagnosticiranje kožnega raka.
Mnogi dermatologi uporabljajo dermatoskopijo (ali
dermoskopijo), epiluminiscenčno mikroskopijo oz.
površinsko mikroskopijo, s katerimi je pregled znamenj
jasen in celovit.
Za spremljanje kožnih sprememb je ključnega pomena
fotografiranju in dokumentiranje znamenj, saj
dermatologi letno pregledajo na tisoče kožnih obolenj in
le s shranjeno dokumentacijo lahko natančno primerjajo
morebitne spremembe. Za napredno arhiviranje in
kronološki pregled slik (znamenj itd.) strokovnjaki
priporočajo FotoFinder, priznan računalniško podprt
sistem za dermoskopijo oz. pregledovanje in spremljanje
kožnih znamenj ter zgodnje odkrivanje kožnega raka.
Optični sistem
zdravnikom
omogoča spremljanje
kožnih sprememb, za
kar poleg tehnologije
skrbi posebna
kamera z visoko
ločljivostjo.

14. dan po FDT
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Viri: Vegter et al., 2014, Vol. 9. www.plosone.org
• Biofrontera Bioscience GmbH, BF-M-2014011. Marec 2013.

Nezdravljena AK

10. dan po FDT
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MD: National Cancer Institute. Dostopno prek: http://www.cancer.

(1) L. Baumann, Skin aging and its treatment J. Pathol 2007; 211: 241–51

gov/cancertopics/pdq/prevention/skin/Patient/page2. (2) American

(2) HA: a key molecule in skin aging, E. Papakonstantinou. (3) Evidence

Cancer Society, Atlanta, GA. Dostopno prek: http://www.cancer.

for structural changes in dermatan sulfate and hyaluronic acid with

org/cancer/skincancer-melanoma/detailedguide/melanoma-skin-

aging, Maria O. Langas 1987. (4) Novel Aspects of Intrinsic and Extrinsic

cancer-detection. (3) Fotofinder: Interview: Automation for the

Aging of Human Skin: Beneficial Effects of Soy Extract, Kirstin M. Südel.

earliest possible skin cancer detection: Dostopno prek: http://www.

*v primerjavi s celicami, na katere izdelek ni bil nanesen (5) 4214-BDF

fotofinder.de/en/press/read-press-releases/?tx_ttnews%5Btt_

molekularna biologija in vitro.

news%5D=61&cHash=ac6b7bd4e85f7706ef5de7c7c89d27fe.
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Najpogostejša
vprašanja, trditve,
zmote in odgovori

Članek želi odgovoriti na
nekatera najpogostejša
vprašanja in trditve ter
podati informacije o tem
učinkovitem in v medicini
dobrodošlem zdravilu.
* Ker je tema obsežna, je
razdeljena na dva dela.
Drugi del bo objavljen v
naslednji številki revije Moja
koža.

– 1.del*
Skoraj vsak dan se srečujem s 1. Najprej razjasnimo poimenovanje botoks.
številnimi mnenji, trditvami, Ko v pogovornem jeziku govorimo o botoksu, pravzaprav
bolj ali manj duhovitimi govorimo o molekuli, poimenovani botulinov toksin tipa
A. Podjetje, ki ga je v ZDA prvo lansiralo na tržišče za
opazkami, komentarji in resnimi estetske namene, ga je poimenovalo Botox® in ker so bili
vprašanji o eni najbolj odmevnih prvi, je to ime ponarodelo. Slovenci smo v splošnem govoru
stvar poenostavili in za vse oblike botulinovega toksina
in revolucionarnih metod A sprejeli poenostavljeno ime botoks. Uporabljamo ga v
pomlajevanja – tj. botoks. V laičnem pogovoru, tudi ko govorimo o botulinovem toksinu
proizvajalcev. V Sloveniji in v večini evropskih
različnih medijih slišimo in beremo drugih
držav zdravilo Botox® ni registrirano, vsaj ne za estetske
laične, neosnovane in skorajda namene. Enako substanco prodajajo pod imenom Vistabel®.
vraževerne trditve in mite o Drugi proizvajalc svoj botulinov toksin A trži pod imenom
Dysport®, spet tretji svojo molekulo prodajajo pod imenom
nevarnosti botoksa, da je to bojni Xeomin®. Da je zadeva še bolj zapletena, se v medicini,
strup, da je potem, ko ga začneš neregistrirano za estetske namene, uporablja še botulinov
toksin tipa B, ki se trži pod imenom Myobloc® oziroma
uporabljati, mogoče še slabše ... NevroBloc®. Za ločevanje od registriranega imena Botox®
Nenazadnje mi pogosto podobna in in v izogib zapletanju z imeni drugih proizvajalcev bom
članku poenostavil in uporabljal za botulinov toksin
zaskrbljena vprašanja postavljajo vtipa
A poslovenjeno ime botoks. Mehanizem delovanja
mnogi pacienti, preden se odločijo in način dajanja je pri vseh oblikah enak, se pa razlikujejo
proizvajalca do proizvajalca v majhnih molekularnih
za terapijo z botoksom. od
razlikah, odmerjevalnih enotah in pakiranjih. Tudi cene so
Piše: Borut Žgavec, dr. med.,
spec. dermatovenerologije

zelo podobno visoke.

2. Vprašanje: Je botoks res sintetičen bojni
strup?

strahovi izhajajo prav iz poimenovanja botoksa. Prvič so
ga v medicini omenjali že v zgodnjih letih 19. stoletja, ko
so opisovali zastrupitev s prekajenimi klobasami in ga nato
kot molekulo izolirali leta 1940. Ker je bil najprej omenjen
kot snov, ki je povzročila zastrupitev s hrano, se ga je prijelo
ime toksin oziroma strup. V medicini ni nič nenavadnega,
da so bila mnoga pomembna, učinkovita in varna zdravila
najprej najdena in vodena kot strupi, kasneje pa so se
v primernih odmerkih in načinih dajanja pokazala kot
učinkovita zdravila. Naj kot primer omenim atropin iz volčje
češnje ali digitalis iz škrlatnega naprsteca. Vsako zdravilo,
tudi naravno, je lahko strup, če ga vzamemo preveč ali
nepravilno. Botoks je registriran in ga uporabljamo kot
zdravilo.

3. Mit in »opazka«: Poglej, kako je
»nategnjena« in kakšne ustnice ima,
zagotovo je na botoksu!
Odgovor: NAPAČNO!

Botoksa nikoli ne uporabljamo za povečevanje ustnic
ali kateregakoli dela našega telesa, ker ni polnilo. Ne
uporabljamo ga za nategovanje kože, čeprav lahko izkušeni
specialist s posebno tehniko doseže blag učinek dviga
nekaterih struktur v koži, npr. obrvi, ustnih kotičkov,
povešene nosne konice, spodnjega roba lic ... Če je dobro
opravljen, je diskreten in naravnega videza.
Krivcev, da je botoks za mnoge na slabem glasu in po
krivici obtožen številnih estetskih spodrsljajev, je več.
Mogoče lahko na prvo mesto postavimo številne medijsko
izpostavljene osebe, ki so bile podvržene ne preveč
posrečenim »lepotnim« posegom, po katerih je lahko vsak
opazil, da so videti čudno, z neobičajno napeto kožo in
z nenavadno mimiko obraza, prekomerno in nenaravno
povečanimi ustnicami, ličnicami … Največkrat je šlo za
kirurški lifting, slabo uporabo različnih vsadkov in pretirano
uporabo polnil. Javnost je za omenjene tehnike že slišala,
a jih mnogi ne poznajo natančneje in med seboj ne ločijo.
Največkrat vse mečejo v isti koš pod imenom lepotni
posegi in ker se o botoksu pogosto sliši in govori, njegovega
delovanja pa mnogi ne poznajo dobro, je pogosto krivično
obdolžen vseh prej omenjenih spodrsljajev. Res pa je, da tudi
pretirana, uniformirana, slabo načrtovana in neustrezna
uporaba botoksa
lahko vodi do nenaravnega videza.
Seveda bi
delali krivico drugim estetskim
tehnikam, če bi jih obtožili

Botoks dajemo
v zelo majhnih
odmerkih z zelo tanko iglico
neposredno v mišico ali v nekaterih
primerih v kožo. Na teh mestih se
veže na določene živčne končiče in
prepreči, da se električni signal iz
njih prenese na pripadajoča mišična
vlakna. Posledica tega je, da se mišica
sprosti, »ne vleče več«.

Odgovor: NAPAČNO!
Botulinov toksin je naravna beljakovina, ki jo proizvajajo
anaerobne bakterije z imenom Clostridium botulinum.
Poznamo sedem tipov molekul in v medicini daleč največ
uporabljamo tip A, tudi v estetske namene, in
nekoliko manj tip B. Mnoge težave in
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kot glavne krivce. Specialist z občutkom in izkušnjami lahko
z njihovo kombinacijo doseže presenetljivo lepe rezultate,
takšne, ki ne bodo bodli v oči. Opazili bomo, da je nekdo
videti lepše, bolj spočit, bolj skladen, skratka, bolj nam
bo všeč, a ne bomo vedeli, zakaj. Na srečo vidim v veliki
večini slednje, žal pa se nam vtisne v spomin tista peščica
neposrečenih, ki mečejo slabo luč na vse ostale.

lepota

4. Vprašanje: Kako botoks deluje in za kaj
ga uporabljamo?
Odgovor: Botoks dajemo v zelo majhnih odmerkih
z zelo tanko iglico neposredno v mišico ali v nekaterih
primerih v kožo. Na teh mestih se veže na določene živčne
končiče in prepreči, da se električni signal iz njih prenese na
pripadajoča mišična vlakna. Posledica tega je, da se mišica
sprosti, »ne vleče več«.

Po določenih letih se gube
počasi zarežejo in so
stalno vidne, tudi ko se ne
Pahljačaste gube, ki se
nasmehnemo. Na fotografiji
pojavijo, ko se nasmehnemo. je primer gubic v mirovanju.

Po botoksu: Ob nasmehu se
gubice še nežno pojavijo.

Po botoksu gube v
mirovanju izginejo. Če je
botoks vstavljen strokovno
in z občutkom, bomo
obdržali mimiko, gubice se
bodo videle ob nasmehu in
izginile v mirovanju – tako
kot pri mladih.

5. Vprašanje: Zakaj in kje želimo to doseči?

Asimetrično položene obrvi v mirovanju – Čelna mišica je
na eni strani močnejša, zato je desna obrv višja od leve,
nad njo se je zarezala bolj vidna guba (glej puščice).

Odgovor: Najpogostejša uporaba botoksa je za glajenje
oziroma preprečevanje t. i. mimičnih gub. Botoks v majhnih
odmerkih apliciramo v mišice ali dele mišic, ki so odgovorne
za nastajanje gub na določenem predelu. Mišice se zato
sprostijo, ne vlečejo in ne gubajo kože, zato se gubice
zgladijo. Nekatere popolnoma izginejo, starejše in bolj
globoke pa se močno zmanjšajo.
Na obrazu imamo veliko število mišic, ki so zapleteno
prepredene med seboj, njihovo krčenje pa omogoča naše
obrazne gibe – mimiko. To krčenje je lahko hoteno, npr. če
se hočemo namrščiti ali prisilno nasmehniti, to lahko z voljo
naredimo. Še pogosteje je krčenje in sproščanje teh mišic
podzavestno in povezano z našimi čustvi, razpoloženji,
delujejo, ko govorimo, jemo itd. Obrazne mišice so zato
stalno aktivne, tudi ko spimo. Mišice na obrazu so na eni
strani pripete na obrazne kosti, na drugi strani v kožo,
nekatere potekajo le tik pod kožo. Ko se skrčijo, povlečejo
tudi kožo, ki se na tem mestu naguba. To se dogaja v vseh
starostih. Če na primer pogledamo otroka, ki se smeji,
bomo lahko opazili ob strani očesa gubice, ki se pahljačasto
urejajo, če se namršči, se pojavijo navpične gube med
obrvema, če se začudi, se dvigne in vodoravno naguba čelo.
Koža pri otroku je zelo elastična in ko gib preneha, gubice
izginejo. Z leti se dogaja dvoje, in sicer prvič: določene gibe,
grimase v toku življenja ponovimo neštetokrat, drugič:
naša koža se stara, njena elastičnost se zmanjšuje in gube,
ki so bile prej vidne le ob grimasi, postanejo vidne tudi v
mirovanju. Najpogosteje postanemo nanje pozornih nekje
med dvajsetim in tridesetim letom, ko največkrat opazimo
drobne gubice okrog ali pod očmi, navpično gubo med

obrvmi ali vodoravne gube na čelu. Z leti se še poglabljajo.
Prav za te mimične gube je botoks daleč najbolj učinkovita
terapija.

6. Vprašanje: A je res bolje z botoksom
počakati, da so gube bolj izražene oziroma
da bomo starejši?
Odgovor: Napačno!
Z botoksom je smiselno začeti že zgodaj, načeloma takoj, ko
opazimo, da se pojavijo prve mimične gube, ki so vidne tudi
v mirovanju, kot npr. gubice okrog oči, ki ne izginejo, ko se
nehamo smejati, gube med obrvmi, tudi ko se ne mrščimo.
Če z botoksom dosežemo sprostitev mimičnih mišic, ki gubo
vlečejo, potem prekinemo njeno nastajanje, in če s terapijo
nadaljujemo, lahko celo preprečimo nastanek takšnih gub
ali se te pokažejo bistveno kasneje.

7. Zmota: Z botoksom se ukvarjajo
predvsem »lepotni« kirurgi.

Botoks so za druge medicinske namene nevrologi in
oftalmologi začeli uporabljati že konec 80. let prejšnjega
stoletja. Prva, ki sta botoks začela raziskovati in uporabljati
za estetske namene, sta bila oftalmologa, ki sta že na
samem začetku v svojo ekipo vključila dermatologa. Šele
kasneje so začeli botoks uporabljati kirurgi, saj botoks ni
kirurška tehnika. Zaradi priljubljenosti, varnosti in na videz
preproste uporabe ga uporabljajo tudi številni drugi, od
ginekologov do zobozdravnikov, katerih specialnosti ne
dajejo dovolj znanja o koži, kožnih boleznih in staranju.
Dermatologi po vsem svetu uporabljamo botoks in
prav dermatologi so prispevali pomemben delež pri
raziskovanju, razvoju novih tehnik, novih načinov uporabe
in vključevanju botoksa v procese dermatološkega
pomlajevanja kože.
Ko se odločamo za botoks, je zato dobro, da se najprej
posvetujemo z dermatologom, ki se ukvarja z estetsko
dermatologijo, saj bo le celosten pristop obravnave kože
pripeljal do dobrih rezultatov in naravnega, pomlajenega
videza.

Odgovor: NAPAČNO!

Pred botoksom: Asimetrija obrvi in gube so še bolj
poudarjene ob mimiki – dvigu čela.

Po botoksu: Obe obrvi sta zravnani, guba na čelu je
zglajena.
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1. Vprašanje: Kako varen je botoks?
2. Vprašanje: Kakšni so možni stranski
učinki botoksa?
3. Mit: Po botoksu so videti vsi enaki,
»zamrznjeni« in ne morejo izražati čustev
z obrazno mimiko.
4. Vprašanje: Če uporabljam botoks, se
bo staranje moje kože upočasnilo?
5. Vprašanje: Se botoks uporablja le za
glajenje gub?
6. Vprašanje: Je terapija z botoksom
draga?
Moja koža, št. 2, 2016

37

oglas

lepota

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

Koža se stara
Z leti postane koža bolj suha, tanjša,
manj prožna in napeta, podkožnega
maščevja je manj. Pojavijo se gube in
lise, benigne kožne spremembe oz.
izrastki, kot so seboroične keratoze,
hemangiomi in pecljati fibromi, vidne
postanejo razširjene žilice. Podkožne
vene in kostne štrline bolj prosevajo
skozi kožo, tudi poškodbe se počasneje
celijo. S staranjem se zmanjša količina
naravne zaščitne emulzije vode in olja
na površini kože ter vsebnost vode
in lipidov v sami koži. S starostjo se
zmanjšuje debelina dermisa in število
celic in žil v njem, zmanjša se količina
naravnega vlažilca – hialuronske
kisline – in drugih glikozaminglikanov
ter osnovne substance. Zmanjšata se
tvorba kolagena in elastina, pa tudi
količina izločenega loja in znoja, število
las in dlak ter lojnic je manjše.
Staranje kože je rezultat notranjih in
zunanjih dejavnikov. Notranje staranje
napreduje z genetsko določeno
hitrostjo in poteka v koži vsega telesa.
Zunanji škodljivci so ultravijolično
sevanje, cigaretni dim in onesnaževalci.
K staranju prispeva tudi težnost, zaradi
katere se povesi maščevje obraza in
telesa.

Izgubljena vlažnost in sonce
Eden od osnovnih in univerzalnih
problemov starajoče se kože je njena
suhost, ki je posledica zmanjšanja
vsebnosti lipidov in vode na koži
in v njej. Z redno uporabo vlažilca
(negovalne kreme) lahko dosežemo,
da je koža nekoliko bolj napeta,
sveža in bolj gladkega videza.
Najpomembnejši dejavnik staranja

S staranjem se koža počasi, a izrazito spreminja.
Negovalni izdelki proti staranju so izjemno
priljubljeni in tržno zanimivi. V resnici je,
razen izdelkov za zaščito pred soncem, njihov
učinek razmeroma majhen. Pomembno je, da
imamo realistična pričakovanja do teh učinkov.
Kozmetični izdelki nikakor nimajo primerljivega
učinka kot zdravila ali postopki za pomlajevanje
kože, ki jih opravljajo zdravniki.
kože je izpostavljenost UV-sevanju,
zato je zaščita pred njim, in sicer tako
UVB (poleti) kot UVA (vse leto, tudi
v zaprtih prostorih, saj prodira skozi
okensko steklo), daleč najpomembnejši
ukrep proti staranju kože. Številni
izdelki naj bi pomlajevali kožo ali
zmanjševali gube, vendar je njihov
učinek v resnici zelo majhen. Noben
kozmetični izdelek nima primerljivih
rezultatov kot zdravilo ali kot
postopek, ki ga izvede zdravnik.

Obljube kozmetične
industrije
V zadnjem času se vse bolj uporablja
izraz kozmecevtiki za izdelke, ki
naj bi bili kombinacija kozmetičnih
in terapevtskih izdelkov. Imeli naj
bi boljšo učinkovitost od običajne
kozmetike. Zakonodaja kozmecevtikov
ne opredeljuje kot posebne kategorije
in za njih ni posebnih zahtev, zato se
izraz uporablja kar preveč svobodno.
Tudi študije, ki so opravljene na teh
izdelkih, večinoma ne zadoščajo
merilom za dokazovanje učinkovitosti,
kakršne uporabljamo pri zdravilih.
Kot kozmecevtike za lokalno uporabo
omenjajo zlasti pripravke z retinoidi,
alfa in beta hidroksi kislinami,
antioksidanti, hialuronsko kislino ter
rastnimi dejavniki in peptidi.

S katerimi učinkovinami v
negovalnih kremah lahko
pomlajujemo kožo?
Retinoidi se največ uporabljajo za
zdravljenje aken, poleg tega tudi
zmanjšujejo drobne gube, pigmentacijo
in hrapavost kože ter inducirajo
tvorbo kolagena v dermisu. Njihova
učinkovitost je dokazana tako
makroskopsko kot tudi histološko in na
molekularnem nivoju. Retinoidi kožo
dražijo, zato svetujemo uporabo le
enkrat na dan, in sicer zvečer, sprva
lahko tudi le nekajkrat na teden.
Retinoidi v kozmetičnih izdelkih
(npr. retinaldehid in retinol) v prosti
prodaji niso iste učinkovine, kot jih
predpisujemo dermatologi na recept
(npr. tretinoin). Retinoidi v kozmetičnih
izdelkih so manj učinkoviti in/ali
prisotni v nižji koncentraciji, zato je
njihov učinek bistveno manjši kot pri
tistih, ki jih predpiše dermatolog.
Alfa hidroksi klisline (sadne
kisline) odluščijo zgornji poroženeli
sloji povrhnjice, zato postane koža
bolj sijoča, mehkejša, zgladijo se
plitve gube. V kozmetičnih izdelkih
so prisotne v nizkih koncentracijah.
V višjih koncentracijah se uporabljajo
za izvajanje kemičnega pilinga.
Najpogosteje se uporabljajo glikolna,
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Piše: Sandi Luft, dr. med.,
spec. dermatovenerologije

Eden od problemov
starajoče se kože
je njena suhost,
ki je posledica
zmanjšanja
vsebnosti lipidov in
vode na koži in v
njej.
mlečna in jabolčna kislina, pa tudi
citronska, tartarna (vinska) in
mandljeva.
Salicilna kislina je beta hidroksi
kislina, ki je ključna učinkovina
številnih izdelkov za zdravljenje aken,
pa tudi luskavice, otiščancev, bradavic
in prhljaja. Ker je topna v maščobah,
dobro prodira v dlačne mešičke oz.
široke pore ter pomaga pri njihovem
čiščenju.
Ena najbolj razširjenih sestavin
kozmecevtičnih izdelkov so
antioksidanti. Primarni izvor
teh sestavin je rastlinski in nekateri
antioksidanti, kot sta vitamin C in
E, lahko zmanjšujejo pigmentacijo.
Glavni antioksidanti, ki se uporabljajo
v kozmetičnih izdelkih, so karotenoidi,
flavonoidi in polifenoli. V zadnjih
letih se pojavljajo proizvodi z rastnimi
dejavniki, peptidi in matičnimi
celicami.
Hialuronska kislina je ena
od najpomembnejših sestavin
zunajceličnega matriksa, katere
vsebnost z leti upada. Pomembna
je njena velika sposobnost vezave
vode, tako v koži kot sklepih in
očesu. Injiciranje polnil oz. filerjev
s hialuronsko kislino je eden
najpogostejših postopkov v estetski
dermatologiji s takojšnjimi učinki.
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Zaključek
Negovalni izdelki proti staranju
kože so zelo popularni. Njihov
učinek je v nasprotju z obljubami
industrije razmeroma majhen, vendar
pomemben, saj lahko pomagajo, da
je koža videti bolj sijoča in gladka.
Dermatologi priporočamo redno
uporabo negovalne kozmetike, ki
naj bo ustrezna glede na potrebe
posameznikove kože, in zaščito pred
soncem, ki je eden najpomembnejših
ukrepov proti staranju kože. Pred
nakupom kozmetike se je smiselno
posvetovati z dermatologom, ki se
specializirano ukvarja s področjem
estetike. Le tako bomo lahko dobili
neodvisen in strokoven nasvet, kaj
je za našo kožo primerno in kakšni
so realistični pričakovani učinki. Pri

kozmetičnih izdelkih učinek nikakor
ni sorazmeren ceni in pri še tako
»prestižnih« izdelkih je v ozadju
pogosto le reklama brez dokazov o
učinkovitosti.
Obisk dermatologa bo dolgoročno
bistveno cenejši in učinkovitejši, kot
pa da kupujemo kreme, za katere so
nas prepričale reklame in trgovci, tudi
v lekarnah ali kozmetičnih salonih.
Dermatolog je tisti, ki edini zna oceniti
kožo in svetovati kremo oziroma
pripravek ter podati napotke za
negovanje kože vsakega posameznika.
Ne staramo se namreč vsi enako in
za različne ljudi so primerni različni
pripravki. Hkrati ob pregledu lahko
dermatolog svetuje tudi morebitne
druge dermatološke postopke, ki bi
lahko pripomogli k izboljšanju videza in
zdravju kože.
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Z

Razvoj novih tehnologij za pomlajevanje kože je neprestano
živahen, saj je želja po dobrem videzu v zrelih letih v zadnjih
destetletjih postala dostopna in iskana vrednota. Uporaba
mikrofokusiranega ultrazvoka (MFU) je novejša metoda, ki
po fizikalnem načinu delovanja in učinku liftinga na kožo
in podkožne strukture obraza, vratu in dekolteja odstopa
od do sedaj uveljavljenih metod. Pri izbranih pacientih je
mogoče doseči učinek liftinga brez kiruškega posega. Velika
prednost sistema MFU je, da ni obdobja okrevanja in da je za
doseganje rezultata potrebna le ena terapija.

Mikro za lifting kože
fokusiran obraza in vratu
ultrazvok ter glajenje gub
na dekolteju

a uporabo izboljašanja videza površine kože in tonusa
v estetski dermatologiji so se kot prvi pojavili laserji
raznih valovnih dolžin in trajanja laserskega pulza,
sledila je uporaba sistemov z intezivno pulzirajočo
svetlobo, t. i. IPL. Energija svetlobe se absorbira v koži,
zato je domet teh naprav omejen na vrhnji in spodnji sloj
kože. Nekoliko globlji učinek lahko dosežemo z drugo vrsto
energije, ki deluje v delu kože, kjer je več vode. Takšno
lastnost imajo naprave, ki uporabljajo radiofrekvenčni
tok, magnetne valove, mikrovalove, ionsko plazmo ali
kombinacije naštetih. Vsem je skupno, da bolj ali manj
selektivno dostavijo svojo energijo v določeno strukturo
ali sloj kože, kar povzroči na volumen kože omejeno in
kontrolirano poškodbo kože, skrčenje vlaken kolagena in
v končnem učinku spodbudo za tvorbo novega kolagena,
elastina in hialuronske kisline.

Kaj je ultrazvok?
Ultrazvok je zvok z visoko frekvenco valovanj, ki je neslišna
človeškemu ušesu. Uporablja se v medicini za diagnostiko
in terapijo. Lastnost UZ frekvenc od 1 do 7 MHz je tudi
v zbiranju valov v majhnem žarišču, t. i. fokusu. Energija
zvočnih valov lahko v fokusu segreje tkivo na več kot 60
stopinj Celzija, kar povzroči spremembo proteinov. To je
sposobnost visokointezivnega fokusiranega ultrazvoka
(angl. high-intensity focused ultrasound – HIFU).
Pomembna lastnost HIFU je, da se področje fokusa, pri
katerem pride do omejene toplotne poškodbe, nahaja
nekaj milimetrov pod površino kože, tkivo nad in pod
njim pa ni poškodovano. Naprave s HIFU uporabljamo za
zdravljenje tumorjev, v estetski dermatologiji pa v obliki

mikrofokusiranega ultrazvoka (MFU) za krčenje obraznega,
mišično-aponevrotičnega sistema in lokalizirano destrukcijo
podkožne maščobe.

Obrazni mišično-aponevrotični sistem –
SMAS
SMAS je podkožna struktura, ki v obliki pahljače pokriva
obraz in povezuje obrazne mišice s podkožjem. Sestavljena
je iz vlaken elastina in kolagena, med katerimi se nahajajo
maščobne celice. Na njem leži koža, ki je povezana s sidrnimi
vlakni. S staranjem se vezi zrahlajajo, kar povzroči spuščanje
in to spremeni mladostno obliko obraza v spuščene poteze
in spremembo oblike z nabiranjem tkiva na spodnjem
delu obraza in podbradku, gube na vratu ipd. Pri kiruškem
liftingu se del kože bodisi skrči z uporabo toplotnega vira
ali pa skrajša s kiruško tehniko. To naredi vlek struktur
navzgor, kar je bolj poznano pod izrazom lifting.

Krčenje kože v postopku
Toplotna poškodba kože povzroči krčenje kolagenih
vlaken. S pomočjo mikro fokusiranega ultrazvoka naraste
temperatura v dermisu na okoli 60 stopinj Celzija, kar
naredi majhne cone (< 1 mm3) koagulacije. Vsak prehod
z nastavkom naprave naredi majhno krčenje kolagenih
vlaken in kože brez poškodbe struktur nad in pod njim. Do
danes ima le ena naprava odobritev ameriške agencije FDA
(Ulthera System; Ulthera, Inc.) za neinvazivno estetsko
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Pred in 120 dni po mikro
fokusiranem ultrazvoku z dvema
nastavkoma – globina delovanja
4,5 mm in 3 mm
(vir: Ulthera Inc. Company).
Začetni učinek na tonus kože
je viden takoj po posegu.
Končni učinek se izrazi v treh
mesecih, saj je to obdobje
potrebno za novotvorbo
kolagena in zmanjšanje
volumna maščobnega tkiva.

90 dni po mikro fokusiranem
ultrazvoku z dvema nastavkoma –
globina delovanja 5,5 mm in 3 mm
(vir: Ulthera Inc. Company).
terapijo z uporabo mikro fokusiranega
ultrazvoka. Trenutno ima Ulthera
odobritev za nekirurški lifting čela
in obrvi, podbradka in vratu ter je
edina naprava z odobritvijo FDA za
izboljšanje linij in gub na dekolteju.

Delovanje v različnih
globinah kože
Pri izvedbi terapije se uporabljajo
ultrazvočni nastavki, ki omogočajo
vpogled v področje delovanja
mikrofokusiranega ultrazvoka do 8 mm
globoko pod površino kože. Delovanje
nastavkov je bodisi 4,5 mm, 3 mm ali
1,5 mm globoko. Najgloblje delujoč
nastavek deluje na aponevrozo, ki se
skrči, kar povzroči učinke liftinga čela,
lic, podbradka ali vratu. Z nastavkom,
ki deluje 3 mm pod površino kože,
obravnavamo maščobno tkivo, ki
se nahaja na spodnjem delu lic in
podbradku. Število maščobnih celic
se zmanjša, kar zmanjša podbradek
in oblikuje spodnji del obraza. Najbolj
plitvo delujoč nastavek (1,5 mm)
deluje na globlji del kože – usnjico,
kar vpliva na glajenje drobnih gub na
zgornji ustnici, v okolici oči, lic, čela.
Vsi nastavki na različnih globinah
fokusirano segrejejo majhen volumen
kože na 1–1,5 kubičnega mm, kar
povzroči spremembe proteinov,
krčenje kolagena in spodbudi
novotvorbo kolagena.
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Uporaba mikrofokusiranega
ultrazavoka
Izvedba
Na področjih s tanko kožo uporabimo
nastavke s površinskim delovanjem,
medtem ko lica in podbradek z najbolj
globokim delovanjem. Postopki
potekajo v ležečem položaju. S črtalom
označimo anatomska področja,
nato izbrani del kože namažemo z
ulatrazvočnim gelom. Postavitev
nastavka lahko preverimo na
zaslonu, kjer s pomočjo ultrazvoka
vidimo celotno področje delovanja in
okolnje strukture. Področja terapije
mikrofokusiranega ultrazvoka so v
linijah do 25 mm, nato prestavimo
nastavke za 2 do 3 mm in ponovno
naredimo linijo.

Previdnostni ukrepi
Z natančnim označevenjem
anatomskih struktur in izbiro globine
delovanja nastavkov se izognemo
prehodni poškodbi živcev ali ščitnice.
Uporaba naprave ni dovoljena znotraj
očesne kotanje.

Kontraindikacije
Kontraindikacije so vnetja kože
na območju uporabe naprave,
kovinski vsadki, nosečnost. Relativne
kontraindikacije so bolezni, stanja in
zdravila, ki lahko vplivajo na proces
celjenja in indeks telesne teže nad 30.

Varnost
Poseg ni neboleč, saj naraščajaoča
temperatura v podkožju povzroča
pekoč občutek. Pomaga analgetik pred
posegom, tudi anestetična krema. S
posegom povezana bolečina mine takoj
po koncu posega. Izvajamo ga lahko na
vseh tipih kože, tudi na porjaveli koži.
S posegom povezani stranski učinki so
blagi in prehodni. Pojavijo se manjša
področja rdečin kože, ki minejo v nekaj
minutah, redko manjša oteklina in
posamezne manjše ali blede modrice.
Slednje so pogostejše pri kadilcih. Še
redkeje pride do prehodne motnje
občutljivosti kože na dotik, zbadajočih
občutkov ali lineranih izboklinic
v primeru nepravilne postavitve
nastavka.

Viri:
1.
2.
3.

Fabi SG. Noninvasive skin tightening: focus on new ultrasound techniques. Clin Cosmet
Investig Dermatol. 2015 Feb 5; 8: 47–52.
Baumann L, Zelickson B-J. Drugs Dermatol. 2016 May 1; 15 (5): 607–14. Evaluation of MicroFocused Ultrasound for Lifting and Tightening Neck Laxity.
Werschler WP, Werschler PS. Long-term Efficacy of Micro-focused Ultrasound with
Visualization for Lifting and Tightening Lax Facial and Neck Skin Using a Customized
Vectoring Treatment Method. J Clin Aesthet Dermatol. 2016 Feb; 9 (2): 27–33.
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K

ot anatomko in dermatologinjo me predel ust že od
nekdaj privlači. Ustnice omejujejo vhod v ustno votlino
in omogočajo normalen proces žvečenja in mešanja
hrane. Imajo pomembno vlogo pri tvorbi glasu. Z
evolucijskim razvojem človeka v socialno bitje so ustnice
pridobile in prevzele še druge vloge. Spreminjanje njihove
oblike je eden od načinov izražanja čustev, pri čemer imajo
ustnice velik pomen v nebesednem sporazumevanju.
Prek ustničnega predela sprejemamo in zaznavamo
fine dražljaje, ki pomembno vplivajo na čustvovanje in
doživljanje drugih. S to vlogo so pri človeku postale neke
vrste sekundarni spolni predel.

Takšne in drugačne ustnice

Večkrat pri delu s pacientkami v ordinaciji pogovor
nanese na ustnice in pogosto ugotavljam, da je
prisoten precejšen strah pred posegom, ki ustnice
pomladi ali osveži. Večina se boji prevelikih,
izumetničenih ustnic, predvsem pa so najpogostejši
komentarji: »Račjih ustnic s poudarjenim robom res
ne želim.« ali »Ne bi želela imeti ustnic tiste znane
osebnosti.« in »Moram počakati na odsotnost
moža, da ne bo opazil otekline in modric.« ali
»Veste, ne bi želela, da bi opazile moje prijateljice.«
Res je, da bi večina ustnice rada le rahlo spremenila.
Poudarek je na rahlo, zato je prav, da spoznamo
nekaj dejstev o izvajanju posegov v predelu okrog
ust, še posebej o povečanju ustnic s polnilom s
hialuronsko kislino, ki lahko deluje estetsko zelo
učinkovito in zelo naravno.
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Zdravnik glede
na naravno obliko
ustnic vedno
oceni, ali so želje
uresničljive oz.
kakšen videz je
mogoče doseči.

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

Kako poteka posvet o povečanju ali
pomlajevanju ustnic?
Ob posvetu je najpomembnejše, da zdravnik razume želje.
Končni rezultat je zelo odvisen od oblike ustnic. Zdravnik
glede na naravno obliko ustnic oceni, ali so želje uresničljive
oz. kakšen videz je mogoče doseči. Včasih pacienti prinesejo
fotografijo slavne osebe, a vedno ni mogoče oblikovati
ustnic slavne igralke. Vsake ustnice lahko polepšamo in
vedno izhajamo iz ocene celotnega obraza. S poznavanjem
anatomije vedno bolj upoštevamo tridimenzionalno in ne le
dvodimenzionalne perspektive ustnic. Ustnice morajo biti v
harmoniji z obrazom in ni nujno, da bi ustnice slavne osebe
pristajale obrazu pacientke. Pred posegom je treba oceniti
morebitno asimetrijo ustnic, oporo zgornje ustnice, obliko
čeljusti, da bi dosegli čim bolj naraven videz.

Zaradi vseh nalog ustnic je pomembno, kakšen je njihov
videz. Ustnice zavzemajo relativno majhen predel na
obrazu, vendar precej vplivajo na videz kot celoto, saj
Ali postopek povečanja in pomlajevanja
skupaj z očmi tvorijo osrednji trikotnik obraza. Predvsem
ustnic boli?
lahko veliko izdajo o značaju človeka oz. dajo izraz obrazu:
ali je dobrohoten, prijazen, pokončen, čuten, skrivnosten ali
Boleč je vbod z iglico in ne sama aplikacija polnila v ustnico.
jezen, tečen, zaskrbljen, trpeč. Ustnice so ogledalo značaja
Večina hialuronskih polnil že vsebuje anestetik, tako da je
in starosti osebe. Njihova oblika je raznolika in pogosto
postopek prijetnejši. Ustnici sta omrtvičeni še nekaj časa
ustreza obrazu. Lahko so ustnice tanke že od rojstva ali
po polnjenju (20 minut). Pred posegom lahko nanesemo
nesimetrične, kar je za ženske moteče, zato so lahko
anestetično kremo oz. obe ustnici omrtvičimo z
nesrečne. Pri starejših ženskah so prisotne gubice
anestetikom. Bolečina ni razlog, da ustnic ne
okrog ustnic, v katere uhaja šminka. Izrazitejše
bi pomladili oz. povečali.
Postopek
so pri kadilkah in tistih, ki pri govoru šobijo
in stiskajo ustnici. Ugotovili so, da je pojav
Kako poteka postopek?
povečanja oz.
gubic v poteku zgornje ustnice povezan
pomlajevanja ustnic je
Že med postopkom lahko sproti
z upadanjem delovanja jajčnikov in s
lahko s pravim polnilom
ocenjujemo stanje ustnic, ki jih
tem nižanjem ravni ženskega spolnega
v
strokovnih
rokah
in
povečujemo oz. pomlajujemo.
hormona estrogena.
z realnimi željami zelo
Spreminjamo jih lahko do te
mere, da povečamo le centralni
eleganten in učinkovit
Kako jih naravno poudariti?
del,
lahko le stranske dele, lahko
postopek, ki polepša
Nekatere ženske imajo že lepe ustnice
obe ustnici ali le eno ter vedno v
in pomladi videz
in bi jih rade le poudarile. Po določeni
harmoniji z obrazom in velikostjo oči. S
obraza.
starosti, nekje po 40. letu, volumen ustnic
povečanjem lahko vizualno zmanjšamo
usiha. Že manjši dodatek hialuronske kisline
nos oz. brado. Pri pomlajevanju lahko
povrne ustnicam čutnost in pomladi obraz, jih ne
izboljšamo okolico ustnic: podporo kožnega
poveča ali spremeni, le povrne izgubljeni volumen, kot
dela ustnic in povešena ustna kota, kar daje obrazu
pri blazini, ko ji znova dodamo zrak. Nekoč so bile zaželene
žalosten videz.
velike ustnice, ki so naravno redke. Danes ima lahko vsakdo
celo zelo velike ustnice, zato niso več zanimive. Bo pa vedno Ali je učinek viden takoj po posegu?
zaželeno imeti lepe ustnice, ki so v harmoniji z obrazom oz.
Po posegu sta lahko ustnici otekli do dva dni. Oteklina
svoje najboljše ustnice.
nastane zaradi zbadanja in je lahko izrazita ali blaga.
Novo stanje ustnic zato ocenjujemo dva do pet dni po
posegu. Tega postopka ne opravljamo dan pred poroko
oz. pomembnim dogodkom. Izjema je, če smo injicirali res
majhno količino polnila. Ustnici sta po posegu mehki, gladki
in dobro navlaženi. Če opazimo, da je polnila premalo, še
V čem je razlika med pomlajevanjem ustnic posebej, ko postopek prvič opravljamo, in večina pacientk
želi dodatno povečanje, se postopek lahko ponovi.
in povečanjem ustnic?
Oba postopka sta vedno bolj priljubljena. Povečanje ustnic
je povezano s spremembo videza naravnih ustnic, kar
spremeni dojemanje obraza. Pri pomlajevanju želimo
doseči mladostnejši videz ustnic, preden so uplahnile. Ne
spreminjamo oblike ustnic, le osvežimo jih.

Kaj se zgodi, če so ustnice po posegu
prevelike?
V primeru preveč povečanih ustnic lahko uporabimo
encim hialuronidazo, ki razgradi hialuronsko kislino. To
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je encim, ki je prisoten v našem telesu in je odgovoren za
razgradnjo hialuronske kisline, zato se z leti tudi zmanjšuje
njena vsebnost v koži. Hialuronidaza je tovarniško izdelana
in lahko povzroči alergijski odziv. Ustnice je zato boljše
povečevati postopno oz. je treba zdravniku natančno
razložiti želje o velikosti. Polnilo je lažje dodajati, kot ga
razgrajevati.

Koliko časa traja učinek povečanih ustnic?
Vsak proizvajalec polnil v svojih navodilih omeni rok
trajanja učinka, da se zakonsko zaščiti. Učinek traja od 6
do 12 mesecev. Ustnici po razgradnji hialuronske kisline iz
polnil ne bosta ohlapnejši, videti bosta kot na začetku, pred
polnjenjem, lahko celo boljše, kar opažam pri pacientkah.
Klinične raziskave (1) so pokazale, da je 86 % pacientk po 9
mesecih zadovoljnih z izgledom ustnic. Polnilo je najboljše
dodajati postopoma: po 6 mesecih po prvem posegu oz. 9
mesecih po drugem posegu, kasneje celo na 2 leti, odvisno
od globine in tehnike vbrizganja polnila.

Kakšna polnila iz hialuronske kisline so na
voljo?
Proizvajalci polnil se danes trudijo izdelati in izpopolniti
izdelek s hialuronsko kislino, ki bi najbolj posnemal
naraven videz ustnic, ne bi povzročal otekline in ne bi
bil moteč. Taka polnila že obstajajo in so na voljo tudi v
Sloveniji. Uporabljamo lahko izdelke z različnimi gostotami
hialuronske kisline. Omogočajo polnjenje in pomlajevanje
ustnic ter površinsko injiciranje zelo tankih gubic okrog

oglas
ustnic (kadilske gubice), kar starejši izdelki niso omogočali.
Prav tako so iglice izjemno tanke, kar zmanjša bolečino in
oteklino. Na tem mestu bi omenila, da trajnih polnil (silikon,
metakril) za polnjenje ustnic ne svetujem. V večini razvitih
držav je njihova uporaba prepovedana. Pogosto nastajajo
bunčice. Ker trajna polnila obtežijo ustnico, se z leti lahko
povesijo in center ustnic ostane izpraznjen. Neredko
je potrebno polnilo kirurško odstraniti. V naši državi
uporabljamo vrhunska polnila s hialuronsko kislino, ki jih
injicirajo v najbolj uglednih klinikah po svetu.

Kako se izognemo račjim ustnicam?
Račje ustnice so nezaželene, ker delujejo umetno oz.
narejeno. Na njihov nastanek vpliva stanje ustnic, ki jih
polnimo, vrsta polnila in tehnika polnjenja. Videz račjih
ustnic nastane, če preveč poudarimo rob zgornjih ustnic,
še posebej, če je koža ustnice tanka in je polnilo trše oz.
ceneno. Če želimo doseči lepe ustnice, jih moramo polniti z
najbolj kakovostnimi hialuronskimi polnili, razlika v ceni je
premajhna v primerjavi s posledicami in nezadovoljstvom.

Viri:
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Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, 39th
edition. Elsevier Churchil Livingstone.
Tansatit T, Apinuntrum P, Phetudom T. A typical pattern of the
labial arteries with implication for lip augmentation with injectable
fillers. Aesthetic Plast Surg. 2014; 38: 1083–9.
Sarnoff DS1, Saini R, Gotkin RH. Comparison of filling agents for lip
augmentation. Aesthet Surg J. 2008; 28: 556–63.

Že manjši dodatek
hialuronske kisline
povrne ustnicam čutnost
in pomladi obraz, jih ne
poveča ali spremeni,
temveč povrne izgubljeni
volumen, kot pri blazini,
ko ji znova dodamo zrak.

ZSD se zahvaljuje za podporo pri izidu revije:
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