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Nacionalni koordinator Melanoma 
Day Slovenija

10. obletnica Euromelanoma Day v Sloveniji

Globalne podnebne spremembe in spremembe v načinu preživljanja prostega 

časa na soncu (potovanja, športne aktivnosti, izpostavljanje kože) so vzrok, da 

postaja kožni rak vse bolj pomembna tema.

Leta 2008 sta Združenje slovenskih dermatologov in Dermatološki laboratorij La 

Roche-Posay prvič organizirala javnozdravstveni preventivni projekt za zgodnje 

odkrivanje melanoma, imenovan dan boja proti melanomu. Slovenija se je tako 

pridružila večletni evropski preventivni pobudi v organizaciji Evropske akademije 

za dermatologijo in venerologijo pod imenom Euromelanoma Day, ki poteka 

vsako leto meseca maja.

Melanom je rak, ki lahko z zasevanjem v oddaljene organe ogrozi življenje, 

vendar je hkrati rak, ki se pojavi na koži in ga je zato lažje odkriti, saj je viden s 

prostim očesom. Če ga pravočasno odkrijemo, je prognoza preživetja odlična. 

V Sloveniji za melanomom najpogosteje zbolijo odrasli med 40. in 75. letom 

starosti. Po zadnjih podatkih Registra raka za Slovenijo iz leta 2013 je melanom 

po pogostosti zasedal 

6. mesto med vsemi vrstami raka (podatek vključuje oba spola). 

V 10 letih smo specialisti dermatologi v sklopu projekta Dan boja proti 

melanomu in s pomočjo medijev in novinarjev dosegli ozaveščenost ljudi o 

nevarnosti te vrste raka, kar dokazuje dejstvo, da je pregled kožnih znamenj 

med najpogostejšimi razlogi za obisk dermatologa v Sloveniji. 

S tem projektom smo v Sloveniji dosegli, da odkrivamo melanome, ki so tanjši 

od 1 mm globine, s čimer je kot rečeno povezano preživetje, na kar smo še 

posebej zelo ponosni.

Cilj projekta v prihodnosti bo še naprej ozaveščanje 

prebivalcev Slovenije o pomembnosti rednega 

samopregledovanja kožnih znamenj, pravilnega vedenja 

ob izpostavljanju soncu in pravilni zaščiti pred UV-žarki z 

namenom dolgoročnega zmanjševanja števila obolelih za 

melanomom ter izboljševanja njegovega zgodnjega odkrivanja.
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Naprava nam 
omogoča hitrejše 
prepoznavanje 
melanoma in 
potencialno 
nevarnih 
znamenj ter 
zmanjša število 
nepotrebnih 
izrezov znamenj.

Digitalna dermoskopija 
s samodejnim 
fotografiranjem 
omogoča sledenje 
spremembam in 
njihovo primerjanje.

in sledenje 
spreminjanju 
kožnih znamenj

DigitALnA 
DermOsKOpijA

Piše: Janja Šmid, dr. med., 
spec. dermatovenerologije,
Medical center Rogaška

Viri:

1. Dermatologie und Venerologie; Braun Falco; Springer Medizin Verlag Heidelberg; 2005.
2. Cancer of the skin; 2nd edition; Darrell S. Rigel, Elsevier; 2011. 
3. www.uptodate.com; Rosamaria Corona; Overview of dermoscopy.

Na »nenavadno« dogajanje na koži bi 
moral biti pozoren vsakdo. Ključ do 

sistematične skrbi za zdravje je redno 
mesečno samopregledovanje kože, 
vidnih sluznic, nohtov in lasišča. Če 

posameznik opazi novonastalo, hitro 
rastočo, rjavo, črno, roza ali rdečo 

spremembo oziroma spreminjanje že 
obstoječega znamenja v asimetrično, 

večbarvno, veliko znamenje nepravilnih 
robov, ki lahko srbi ali celo krvavi, je 
čas za takojšen obisk zdravnika ali 

dermatologa.

V 
zadnjih letih tudi v Sloveniji opažamo vedno več 
na novo odkritih melanomov. Pri odkrivanju je 
dermatologom v veliko pomoč neinvazivna in 
neboleča preiskava z dermoskopom, ki omogoča 

diagnosticiranje melanoma v zgodnji fazi, ko rakave celice 
še nimajo sposobnosti zasevanja. Melanom sicer velja za 
najnevarnejšo obliko kožnega raka. Nastane iz pigmentnih 
celic in se lahko razvije v predhodnem znamenju. Še 
pogosteje se pojavi kot novonastala, temna, hitro rastoča lisa 
na predhodno nespremenjeni koži. Ko melanom odkrijemo 

v pozni fazi, je lahko nevaren za življenje, saj maligno 
spremenjene celice vdrejo v krvni obtok in tvorijo zasevke v 
oddaljenih organih.

Pregled pri dermatologu

Za natančnejšo opredelitev suspektne spremembe ali 
spreminjajočega se znamenja je potreben čimprejšnji 
pregled pri dermatologu, ki postavi diagnozo s pomočjo 
dermoskopije. Največkrat za diagnostiko uporabljamo ročni 

dermoskop, ki poveča strukture na površini kože za 10–20-
krat. Sodobnejša naprava je digitalni dermoskop, ki omogoča 
natančnejši pregled znamenj z do 140-kratno povečavo, 
fotografiranje znamenj, takojšnjo analizo spremembe 
z oceno, ali gre za melanom, in hrambo ter kasnejše 
primerjanje oz. sledenje posameznim znamenjem. 

napredek v pregledovanju znamenj

Digitalna dermoskopija s samodejnim fotografiranjem je 
tehnološko dovršen sistem, s katerim osebo fotografiramo v 
različnih postavitvah s samodejno vodenim fotoaparatom. 
Ta posname vse dele telesa in posnetke 
sestavi v celoto. Na podlagi fotografij 
računalniški sistem samodejno zazna 
suspektna znamenja, ki jih dermatolog 
dodatno fotografira pod povečavo z 
digitalnim dermoskopom in vsako posamezno 
znamenje analizira ter ugotavlja, ali je to že 
melanom, potencialno nevarno znamenje 
ali le nenevaren nevus. Sistem omogoča 
ob naslednjem obisku pacienta sledenje 
spreminjanja posameznega opazovanega 
znamenja na mikroskopski in na makroskopski ravni ter 
zaznavanje novonastalih sprememb na koži telesa.

Prednosti digitalne dermoskopije

Naprava je uporabna, saj omogoča na osnovi sledenja 
kožnih lezij hitrejše prepoznavanje melanoma in 
potencialno nevarnih znamenj ter zmanjša število 
nepotrebnih izrezov znamenj. Digitalni dermoskop zaradi 
jasneje vidnih struktur in dodatne možnosti samodejne 
analize znamenj dvome razblini, pri čemer je zelo 
pomembno, da ga uporablja izkušen dermatolog. 

Komu svetujemo digitalno dermoskopijo?

Metodo priporočam osebam z visokim tveganjem za razvoj 
melanoma. Mednje sodijo vsi tisti, ki imajo veliko število 

znamenj ali znamenja, ki so 
označena kot atipična, tisti, ki so 
imeli sami v preteklosti melanom 
ali se ta pojavlja pri sorodnikih, 
ki so imeli v preteklosti sončne 
opekline, ali pri tistih, ki so le 
zaskrbljeni zaradi določenega 
znamenja. Pregled in samodejno 
fotografiranje celega telesa 
in suspektnih sprememb z 
digitalnim dermoskopom 

bo potekalo v časovnih intervalih, ki jih, glede na stanje 
vsakega posameznika, določi dermatolog.

aktualno aktualno

Dermatologi vseskozi opozarjamo na pozornost pri 
kožnih spremembah, saj vemo, da so lahko nekatere tudi 

izjemno nevarne. Digitalna dermoskopija je sodobna 
diagnostična metoda, ki nam je v veliko pomoč pri 

preventivnem pregledovanju kože, sledenju spreminjanja 
znamenj na njej in zgodnjem odkrivanju kožnega raka. 

Tehnologija povezuje fotografiranje celega telesa, 
dermoskopsko analizo znamenj in shranjuje podatke, s 

čimer lahko sledimo razvoju kožnih sprememb.

Pregledi kože z 
digitalno dermoskopijo 

so izključno 
samoplačniški, saj ZZZS 
storitve sledenja kožnih 

znamenj in slikanja 
celega telesa ne plačuje.



Dermatologi diagnozo postavimo s pomočjo 
epikutanega testiranja, ko testne snovi nanesemo 
na posebne obliže, ki jih nalepimo na kožo hrbta.

epiKutAnO ALi KrpičnO 
testirAnje - testiranje na

kontaktne
alergene
K

adar se srbeče vnetne spremembe pojavijo zaradi 
stika kože s snovjo, s katero smo bili v preteklosti že 
v stiku in smo nanjo postali preobčutljivi, govorimo 
o alergijskem kontaktnem dermatitisu. Alergijski 

kontaktni dermatitis je pogosta bolezen, saj prizadene okoli 
20 % ljudi. Njena posebnost je, da se kožne spremembe 
pojavijo šele nekaj ur ali celo nekaj dni po stiku z alergenom, 
zato bolniki težko ugotovijo, katera snov je »kriva« za 
njihove težave. Za kontaktni alergen je vedno preobčutljiva 
koža celega telesa, vnetne spremembe pa se pojavijo le na 
mestu stika z alergenom.

Spremembe na koži 

Kožne spremembe lahko nastanejo akutno, v 24 do 96 urah 
po stiku z alergenom, vendar je pogostejši kroničen potek 
zaradi ponavljajočih se stikov z alergenom. Pri akutnem 
alergijskem kontaktnem dermatitisu, npr. po barvanju las, se 
na mestu stika z alergenom pojavi rdečina kože, lahko tudi 
mehurčki, rosenje in luščenje. Pri kroničnem poteku, npr. pri 
preobčutljivosti za kozmetične izdelke ali poklicne alergene, 
katerim smo izpostavljeni vsak dan, je koža pordela, 
zadebeljena in luščeča. 

KaKo PoteKa teStiranje?

Diagnozo kontaktne preobčutljivosti postavimo s krpičnim 
(epikutanim) testiranjem, pri katerem testne snovi 
nanesemo na posebne obliže, ki jih nalepimo na kožo 

hrbta. Epikutano testiramo s standardno serijo alergenskih 
pripravkov, ki trenutno na našem geografskem področju 
obsega 30 alergenov, ki so najpogostejši povzročitelj 
kontaktne preobčutljivosti v našem okolju. Včasih 
standardni seriji dodamo tudi druge serije alergenskih 
pripravkov (npr. dentalno serijo) ali snovi iz bolnikovega 
domačega ali poklicnega okolja, za katere sumimo, da je 
nanje preobčutljiv (npr. kreme, deodoranti, ličila, zaščitne 
rokavice …).

Kaj pokaže test?

Obliži epikutanega testiranja ostanejo na koži 48 ur. Oceno 
testov opravimo po 48 in 72 urah, po najnovejših strokovnih 
priporočilih pa tudi 6. dan. V času testiranja odsvetujemo 
umivanje hrbta in težjo fizično aktivnost. Ob pozitivni 
reakciji se na testnem mestu pojavi srbenje, rdečina, 
bunčice in mehurčki. Spremembe, ki jih na koži izzovemo s 
testiranjem, spontano izzvenijo v nekaj dneh po odstranitvi 
sprožilnega alergena. Epikutanih testov ne izvajamo pri 

nosečnicah, pri bolnikih, kjer kožne spremembe še niso vsaj 
delno umirjene, pri obsežnem vnetju na testnem predelu, 
pri ljudeh, ki jemljejo nekatera protivnetna zdravila, in pri 
ljudeh, ki so pred kratkim uporabljali protivnetne kreme na 
koži hrbta. 

Zdravljenje z izogibanjem

Najpomembnejši in najtežji del alergološkega testiranja 
je vrednotenje rezultatov. Pozitiven test še ne pomeni, 
da je alergen povezan s trenutnimi težavami. Zdravljenje 
alergijskega kontaktnega dermatitisa temelji na izogibanju 
alergenu. Včasih je to težko, ker so nekateri alergeni 
prisotni skoraj povsod, npr. konzervansi in dišave v 
kozmetičnih izdelkih. Pri akutni obliki alergijskega 
kontaktnega dermatitisa pomagajo hladni obkladki s 
fiziološko raztopino in kortikosteroidne kreme, pri kronični 
obliki pa kortikosteroidna in negovalna mazila.

Viri:

1. Nosbaum A, Vocanson A, Rozieres A et al. Allergic and irritant 
contact dermatitis. Eur J Dermatol 2009; 19 (4): 325-32.

2. Peiser M, Tralau T, Heidler J et al. Allergic contact dermatitis: 
epidemiology, molecular mechanisms, in vitro methods and 
regulatory aspects. Cell MolLifeSci2012; 69: 763–81.   

3. Johansen JD, Aalto-Korte K, Agner T et al. European Society 
of Contact Dermatitis guideline for diagnostic patch testing – 
recommendations on best practice. Contact Dermatitis 2015; 73, 
195–221.

Mednje sodijo kovine, predvsem nikelj, 
dišave in konzervansi. Alergijski kontaktni 
dermatitis se pogosteje pojavlja pri ljudeh, 

zaposlenih v nekaterih poklicih, npr. 
kovinski industriji, frizerstvu, zdravstvu 

in zobozdravstvu, gradbeništvu.

Piše: Helena Rupnik, dr. med., 
spec. dermatovenerologije, 
Dermatološki center Arsderma

aktualno aktualno

Vsak srbeč izpuščaj še ne pomeni alergije. 
Dermatologi na podlagi pogovora z bolnikom in 
kliničnega pregleda najprej ocenimo, ali sploh gre 
za alergijsko bolezen. Kadar sumimo, da so kožne 
spremembe lahko posledica alergijske kontaktne 
preobčutljivosti na neko snov, s katero je bila koža v 
stiku, bolnika napotimo na epikutano testiranje.



Viri:

1. Chandran V, Raychaudhuri SP. Geoepidemiology and environmental 
factors of psoriasis and psoriatic arthritis. J Autoimmun 2010; 34: 
314-21.

2. van de Kerkhof PC, Nestle FO. Psoriasis. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, 
Schaffer JV, ur. Dermatology, 3. ponatis. Elsevier Saunders; 2012. pp. 
545-559.   

3. Boehncke WH, Schoen MP. Psoriasis. Lancet 2015; 386: 983-94.
4. Oram Y, Akkaya D. Treatment of nail psoriasis: common concepts 

and new trends. Dermatol Res Pract 2013; 2013: 180496.
5. Dominguez PL, Assarpour A, Kuo H, Holt EW, Tyler S, Qureshi AA. 

Development and pilot-testing of a proriasis screening tool. Br J 
Dermatol 2009; 161: 778-84.

Prepoznavanje 
luskavice

Opredelitev diagnoze

Diagnozo opredeli izbrani zdravnik ali specialist 
dermatolog praviloma s kliničnim pregledom. 

V nejasnih primerih je potreben odvzem 
vzorca kože za histopatološko preiskavo. 

Pogosto soočenje s kronično boleznijo z 
nepredvidljivim potekom ni lahko, kar 
velja tudi za luskavico. Pomembno je, 

da je bolnik čim bolje ozaveščen o sami 
bolezni, še posebej o možnostih zdravljenja. 

Ustrezne informacije lahko prejme pri 
izbranem zdravniku, specialistu dermatologu, 
zelo dobro pa deluje tudi Društvo psoriatikov 

Slovenije, ki s svojimi dejavnostmi izjemno 
pripomore k razumevanju in vsakodnevnemu 

sprejemanju bolezni.
Pri prepoznavanju luskavice v splošni 

populaciji nam je v pomoč vprašalnik, ki so ga 
razvili strokovnjaki iz ZDA in je visoko občutljiv in 

specifičen za odkrivanje najpogostejših oblik luskavice.
S sodobnimi pristopi k zdravljenju luskavico uspešno 
obvladujemo. Prvi korak k temu pa je njeno ustrezno 

prepoznavanje.

Luskavica

Najvišja pojavnost luskavice v Evropi je značilna za 
severnoevropske države, za Slovenijo pa uradnih 
podatkov o pojavnosti luskavice nimamo, vendar 
ocenjujemo, da je podobna pojavnosti za 
Hrvaško (1,6 %).
Jasnega vzroka za nastanek ali njeno 
poslabšanje ne poznamo, vemo pa, da se 
klinično izrazi ob genetski nagnjenosti 
in sočasnem vplivu dejavnikov okolja. 
Najpomembnejši znani dejavniki okolja 
so okužbe, določena zdravila, mehanske 
poškodbe kože, kajenje, čezmerno uživanje 
alkohola, čezmerna telesna teža in psihogeni 
stres.
Kaže se z različnimi kliničnimi slikami, 90 
% pa predstavlja kronična luskavica v obliki 
plošč. Simetrična rožnata zadebeljena in s 
srebrnkastimi luskami pokrita področja kože 
opazujemo najpogosteje na kolenih, komolcih, zadnjici 
in lasišču. Lahko se pojavijo kjerkoli na telesu, zavzemajo 
majhen delež ali skoraj celotno površino kože. Prizadetost 
nohtov opazujemo pri 10 do 55 % bolnikov. Bistveno 
manj pogosto opazujemo vnetne spremembe v predelu 
dimelj in pazduh (inverzna oblika), vnetne spremembe 
v obliki kovanca (numularna oblika), gnojne spremembe 
(pustulozna oblika) ali prizadetost celotne površine kože 
(eritrodermična oblika).
Tako sama bolezen kot številne luskavici pridružene 
bolezni pomembno vplivajo na bolnikovo zdravje in 
kakovost življenja. Posebej moramo biti pozorni na 
pridružene sklepne težave.
S sodobnimi pristopi zdravljenja jo uspešno obvladujemo, 
vendar bolnika z luskavico ne moremo ozdraviti. Za 
zdravljenje luskavice uporabljamo topikalne pripravke, 
fototerapijo, klasična sistemska zdravila in biološka zdravila. 
Prispevek bioloških zdravil k zdravljenju luskavice je izjemen.

oglas oglas

Diagnozo 
luskavice 

opredeli izbrani 
zdravnik ali specialist 
dermatolog praviloma 
s kliničnim pregledom.

S sodobnimi 
pristopi k 

zdravljenju 
luskavico uspešno 

obvladujemo.

Piše: Asist. dr. Maruška Marovt, 
dr. med., spec. dermatovenerologije,
Oddelek za kožne in spolne bolezni, 
UKC Maribor

Luskavica je kompleksna kronična nenalezljiva 
imunsko pogojena vnetna bolezen kože, ki se 
najpogosteje kaže z rožnatimi bunčicami in 
ploščami, pokritimi s srebrnkastimi luskami. 

Bolezen je pogosta, vendar kljub njeni 
pogostnosti ni vedno ustrezno prepoznana.

8 Moja koža, št. 3, 2017



Različne vrste 
brazgotin po aknah

ZDrAvLjenje brAZgOtin 
pO AKnAh

V skoraj vseh stopnjah nastanka aken je prisotno vnetje. 
Ko se vsebina komedona po razpadu sten lojnic 
izlije v okolico, se okrog nje zberejo vnetne celice, 
ki poskušajo tujek odstraniti. Na koži to opazimo 

kot boleče bunčice, komedone ali cistične akne. Vnetje pri 
aknah je destruktiven proces, ki sega globoko v tkivo, kjer so 
locirane strukture folikla, in je praviloma bolj destruktiven 
za globlje kot za povrhnje strukture. Dalj časa kot traja 
vnetje, več je uničenega tkiva in večja je verjetnost za 
brazgotine.

Piše: Urša Florijančič, dr. med., 
spec. dermatovenerologije,
Dermatologija Bartenjev Rogl
Fotona, d. o. o.

Brazgotine nad in pod nivojem kože

Brazgotine po aknah delimo v hipertrofične ali dvignjene in 
atrofične, ki so pod nivojem kože. Najpogostejše so atrofične, 
vendar njihove različne oblike zahtevajo drugačne 
pristope zdravljenja. Da lahko zastavimo pravilen načrt, 
moramo analizirati njihov profil, vključno z barvo, robovi, 
elastičnostjo, konsistenco, raztegljivostjo in prisotnost 
fibroze. Hipertrofične brazgotine lahko zdravimo z lasersko 
ablacijo, elektrokavterizacijo ali kirurškim izrezom. Za 

zdravljenje
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oglas

Akne in brazgotine po njih spadajo med 
najpogostejše dermatološke bolezni. Akne so 
najpogostejša folikularna vnetna bolezen, ki 

prizadene približno 80 % otrok in mladostnikov. 
Na njihov nastanek vplivajo povečana tvorba loja, 
zamašitev žlez lojnic in povečano število bakterij. 

Brazgotine po aknah niso preproste za zdravljenje, 
lažje jih preprečujemo. Njihov nastanek vključuje 
tri procese: destrukcijo tkiva, izgubo volumna in 

nastanek brazgotinskega tkiva.



Pri presaditvi dermisa presadek kože (ponavadi odvzet iz 
predela za ušesom) obrežemo do velikosti brazgotine in 
vstavimo pod epidermis brazgotine. 

Pri zdravljenju brazgotin ice-pick odstranimo brazgotino in 
vstavimo zdravo kožo ali defekt preprosto zašijemo.

Različne vrste brazgotin po aknah

Injiciranje lastnega maščevja pri brazgotinah s primanjkljajem 
v podkožnem maščevju

Injiciranje polnil pri brazgotinah s primanjkljajem v podkožnem 
maščevju

Viri:

1. Sánchez Viera M: Management of acne scars: fulfilling our duty of 
care for patients. Br J Dermatol. 2015 Jul; 172 Suppl 1: 47-51.

2. Jacob CI, Dover JS, Kaminer MS: Acne scarring: a classification 
system and review of treatment options. J Am Acad Dermatol. 2001 
Jul; 45 (1): 109-17.

3. Alster TS, Tanzi EL, Lazarus M.: The use of fractional laser 
photothermolysis for the treatment of atrophic scars. Dermatol 
Surg. 2007 Mar; 33 (3): 295-9.

Metodo presaditve derMisa uporabimo, ko 
ima brazgotina ohranjen vrhnji sloj kože in je vleknjena 
zaradi izgube globokega dela kože. Učinek je dolgotrajen.

punch ekscizija je primerna, ko je brazgotin malo in 
če je koža tanka, zaradi nevarnosti zapletov. 

subcizija je primerna za plitve brazgotine z ohranjenim 
epidermisom, s katero dvignemo dno brazgotine in tako 
dosežemo enakomernejšo površino kože.

derMabrazija mehansko, z brusilnim kamnom, 
odstranjuje tkivo in zmanjšuje njegovo količino.  

Microneedeling je fizikalna metoda, pri kateri z 
tankimi iglicami prodremo v kožo in stimuliramo tvorbo 
novega kolagena.

keMični piling ni metoda izbora za odstranjevanje 
brazgotin, vendar srednji in globoki pilingi zgladita robove 
brazgotin, napneta kožo in nekoliko izboljšata njihov videz. 
Cross tehnika pilingov je primerna za zdravljenje globokih 
in ozkih, t. i.  ice-pick brazgotin. Kombinacije ablativnih 
laserskih posegov s kemičnimi pilingi povečajo njihovo 
učinkovanje.

Postopki in pristopi zdravljenja brazgotin 
po aknah

ablativni in neablativni laserji
Laserji in druge naprave, ki uporabljajo svetlobne žarke, 
povzročijo nadzorovano in omejeno poškodbo tkiva in zato 
sprožijo njegovo obnovo. 
Primerljivo delujejo nekatere radiofrekvenčne naprave, ki v 
koži tako mehansko kot toplotno stimulirajo tvorbo novega 
kolagena in obnovo kože. 

injekcije lastnega Maščevja so primerne 
za brazgotine s primanjkljajem v podkožnem maščevju. 
Postopek je večinoma potrebno večkrat ponoviti.

injekcije polnil
Brazgotine po aknah lahko zmanjšujemo s polimetil 
metakrilatom (PMMA-collagen, Suneva) v primeru plitvih, 
raztegljivih brazgotin neostrih robov. Poli-l-laktozno kislino 
(PLLA, Sculptra, Galderma, Fort Worth, TX) uporabljamo za 
spodbujanje nastanka lastnega kolagena, hialuronsko kislino 
pa kot začasno polnilo. 

zdravljenje kelodnih brazgotin imamo na voljo injiciranje 
steroida ter številne druge kemične in fizikalne terapevtske 
metode.

Zdravljenje  »ice-pick« brazgotin

Tovrstne brazgotine so najzahtevnejše za zdravljenje. So 
večinoma ozke, globoke in imajo ostre robove. Najboljši 
pristop je ohranitev čimveč zdravega okolnega tkiva. Pri 
t. i. »punch« tehnikah s pomočjo okroglega ostrega noža 
v obliki valja odstranimo majhne, globoke, ostro omejene 
brazgotine. V nastalo odprtino vstavimo enak košček 
zdrave kože podobne velikosti (odvzete običajno iz predela 
za ušesom) in ga fiksiramo za teden dni.  Ko se poveže z 
okolnim tkivom, je v začetku rožnat in nekoliko izbočen, 
vendar se po laserski terapiji v končni fazi zlije z okolico. 

zdravljenje zdravljenje
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Vsaka brazgotina po aknah je drugačna 
tako po obliki roba, premeru ter globini 
in glede na slednje se odločimo, katero 

metodo zdravljenja bomo izbrali.
Kombiniranje metod omogoča doseganje 

najboljših rezultatov.
Površinski piling in mikrodermabrazija ne 

izboljšata izgleda brazgotin po aknah.

Učinkovito zdravljenje s 
kombinacijo metod

Različne brazgotine po aknah zahtevajo 
različne pristope zdravljenja. Učinkovito 
zdravljenje mora obsegati nadomeščanje 

volumna, izboljšanje teksture in 
‘modeliranje’ površine kože. 
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Vitamina D ne moremo 
tvoriti na zalogo, 
zato se na soncu 

obnašajmo odgovorno 
in se zaščitimo.

Samo ena sončna 
opeklina podvoji 

tveganje za 
nastanek kožnega 

raka.

Pišeta: 
Sandi Luft, dr. med., spec. dermatovenerologije, Derma center Maribor in Rogaška
prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., spec. dermatovenerologije, Splošna bolnišnica Celje, Dermatovenerološki oddelek

Na plaži poiščimo senco in se pred soncem 
zaščitimo s kremo za zaščito pred soncem, 
oblačili, širokokrajnimi pokrivali in sončnimi očali.

KOžA 
in sOnce – že veste vse? 

Staranje

•	 Sonce je z več kot 80 % glavni vzrok pospešenega staranja 
kože, zato je vsakodnevna uporaba širokospektralnih 
varovalnih pripravkov za zaščito pred soncem s SZF30 ali 
več najučinkovitejši ukrep preprečevanja nastanka gub na 
obrazu.

Kreme za zaščito pred soncem

•	 Priporočljiva je vsakodnevna in celoletna uporaba 
širokospektralnih varovalnih pripravkov za zaščito 
pred soncem s SZF, ker tako preprečimo nenamerno 
prekomerno izpostavljanje soncu, npr. pri vožnji 
avtomobila ali košnji trave. Nenamernemu izpostavljanju 
soncu pripisujejo okoli 80 % življenjskega izpostavljanja 
soncu, samo manjši del izpostavljanja je namerno sončenje 
z namenom porjavitve v času kopalnih dopustov.

•	 Ženske vseh starosti uporabljajo večje količine varovalnih 
pripravkov za zaščito pred soncem kot moški. To je eden 
od razlogov pogostejših sončnih opeklin pri moških. 

•	 Ne pozabite namazati s kremo za zaščito pred soncem 
kože uhljev, nosu in rok, saj so ti deli telesa posebej 
izpostavljeni soncu in mesta pogostih opeklin. Glavo 
zaščite s pokrivalom, ki ima vsaj 7 cm široke krajce ter daje 
senco za celoten obraz in vrat. Kape s kratkim ščitnikom 
brez legionarskaga dodatka za zaščito zatilja in uhljev 
niso primerna zaščita pred soncem!

Vreme

•	 UV-sevanje prehaja tudi skozi oblake, meglo in smog.
•	 V bližini vode, betonskih površin in snega je UV-sevanje 

povečano zaradi do 90% odboja od navedenih površin.
•	 Izpostavljenost soncu na višji nadmorski višini poveča 

dnevno dozo UV-sevanja, saj se zlasti kratkovalovno 
ultravijolično (UVB) sevanje manj absorbira zaradi krajše 
poti skozi ozračje.

•	 Nanos zaščitne kreme je potreben pred izpostavljanjem 
soncu, obnavljanje pa vsaki dve uri izpostavljanja, vedno 
pa takoj po kopanju, drgnjenju, potenju in brisanju z 
brisačo. 

•	 Priporočamo uporabo širokospektralnih varovalnih 
pripravkov za zaščito pred soncem s SZF 30 ali več, ki 
prepreči prehod 96% ultravijoličnega (UV) sevanja.

•	 Uporaba kreme s SZF je potrebna tudi pod senčnikom na 
plaži, saj ultravijolično (UV) sevanje prehaja skozenj, v 
senco pod senčnikom pa seže tudi zaradi odboja od peska 
in površine vode.

Statistika

•	 Kožni rak je glede na oba spola skupaj najpogostejša vrsta 
raka v Sloveniji.

•	 Do polnoletnosti posameznik brez zaščite pred soncem 
prejme do 80 % življenjske doze UV-sevanja.

•	 Samo ena sončna opeklina v mladosti podvoji tveganje za 
nastanek kožnega raka kasneje v življenju.

izpostavljeni soncu

•	 Osebe, ki opravljajo poklic na prostem (kmetovalci, 
cestni delavci ipd.), so posebej ogrožena skupina, saj 
so v življenju dalj časa izpostavljeni intenzivnemu 
soncu kot ostali. Imajo povečano tveganje za nastanek 
nemelanomskih vrst kožnega raka.

•	 Otroci zaradi več gibanja na prostem prejmejo 
trikrat več sončnega sevanja kot odrasli.

Zaščita na soncu

•	 Sončni zaščitni faktor (SZF ali SPF, angl. 
Sun protecting factor) podaljša čas na 
soncu do nastanka opekline. Pogoj za 
učinkovito zaščito je dovolj visok SZF 
in zadosten ter enakomeren nanos. Pri 
odrasli osebi je za ustrezno zaščito celega 
telesa potrebnih 35 ml varovalnega 
pripravka za zašito pred soncem.

Solarij

•	 Solariji oddajajo dolgovalovno ultravijolično (UVA) 
sevanje, ki stara kožo in vpliva na nastanek melanoma.

•	 Več kot 8 obiskov v solariju povzroči trajno poškodbo 
kože, ki je vidna s prostim očesom in ostane vse življenje. 

•	 Obisk solarijev odsvetujejo slovenski dermatologi in 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

reakcije kože

•	 Ultravijolično (UV) sevanje lahko po medsebojnem 
delovanju z določenimi zdravili, dišavami in rastlinskimi 
sokovi na koži povzroči neprijetne vnetne kožne reakcije.

•	 Uporaba oblačil, pokrival in kreme za zaščito pred soncem 
lahko prepreči takšne reakcije.

Vitamin D

•	 Za tvorbo vitamina D v koži zadostuje izpostavljanje 
nezaščitene površine kože podlahti in rok do pol ure 
dnevno v obdobju od maja do septembra.

•	 V zimskih mesecih z izpostavljanjem kože soncu v Sloveniji 
ne moremo zagotoviti zadostne tvorbe vitamina D. Za 
zadostno preskrbo je zato potrebna ustrezna prehrana z 
dovolj vitamina D ali uživanje vitaminskih dodatkov.

•	 Po 50. letu starosti se hitrost in obseg tvorbe vitamina D 
v koži zmanjšujeta, zato so v zimskih mesecih potrebne 
občasne kontrole vitamina D v krvi. Ob potrjenem 
pomanjkanju svetujemo nadomeščanje vitamina D in 
kalcija.

•	 Zaradi razpolovne dobe vitamina D le nekaj tednov 
skladiščenje vitamina D poleti za zimske mesece ni 
mogoče. 

•	 Bolniki, ki so vezani na posteljo, ledvični bolniki in bolniki, 
ki so zdravljeni z nekaterimi zdravili, so ogroženi zaradi 
pomanjkanja vitamina D in potrebujejo nadomeščanje 
vitamina D ali zdravljenje po dogovoru z zdravnikom.

aktualno aktualno



Številne aktinične keratoze na čelu in plešastem lasišču

Piše: doc. dr. Liljana Mervic, dr. med., 
spec. dermatovenerologije,
Dermatološka ambulanta Klinike Doktor 24

A
ktinične keratoze so zaradi velike pogostnosti ena 
pomembnejših dermatoloških diagnoz. V Evropi 
jih ima 15 % moških in 6 % žensk. Nastanejo pod 
vplivom sončnih žarkov, natančneje ultravijoličnega 

sevanja, zato jih imenujemo tudi solarne keratoze. Ti žarki 
dolgoročno okvarijo nekatere kožne celice v zgornji plasti 
kože (povrhnjici) in jih spremenijo v rakaste celice. Zato ni 
nenavadno, da se aktinične keratoze pojavljajo prav na koži, 
ki je kronično izpostavljena soncu in zato poškodovana: 
na obrazu, čelu, uhljih, plešastem lasišču in hrbtnih 
straneh rok in podlahti. To so odkriti predeli kože, ki so 
vse življenje izpostavljeni delovanju sončnih žarkov. Poleg 
tega ni nenavadno niti dejstvo, da so za aktinične keratoze 
dovzetnejši ljudje, ki se zaradi svojega poklica ali hobija 
veliko zadržujejo na prostem.

Kdo jim je bolj podvržen?

Nastanek aktiničnih keratoz ni odvisen zgolj od količine 
prejetih sončnih žarkov v življenju posameznika, pač pa tudi 
od občutljivosti kože na sonce. To individualno občutljivost 
imenujemo fototip in pomeni posameznikovo sposobnost 
naravne zaščite pred ultravijoličnimi žarki s tvorbo 
zaščitnega rjavega kožnega pigmenta melanina. Glede na to 
sposobnost se ljudje med seboj zelo razlikujemo. Tisti, ki jih 
uvrščamo v fototip I in II, imajo zelo slabo sposobnost tvorbe 
melanina, zato je njihova koža že ob kratkem izpostavljanju 
soncu opečena in praktično nikoli ali le zelo malo porjavi. 
Zaradi slabe sposobnosti tvorbe kožnega pigmenta je 
njihova koža zelo svetla, prav tako lasje in oči. Sonce svetlo 
kožo hitro trajno poškoduje, zato so aktinične keratoze 
pri tej skupini ljudi veliko pogostejše kot pri tistih, ki imajo 
temnejšo polt in obilneje porjavijo, kadar so na soncu.

Videz na koži

Na koži, ki je izpostavljena soncu, največkrat na nosu, 
licih, robu uhljev in plešastem lasišču, se pojavi ena ali 
več majhnih, od pol do enega centimetra velikih na 
otip hrapavih lezij, le nekoliko dvignjenih nad površino 
kože. Lahko so rožnato, rdečkasto ali celo rjavkasto 
obarvane. Ko so kožne barve, jih lažje otipamo kot hrapavo 
površino, kot pa vidimo. Lahko se pojavi le ena aktinična 
keratoza, povprečno jih je od šest do osem, lahko tudi več 
deset. Včasih je precej dvignjena nad površino zdrave 
kože in takrat jo poimenujemo hiperplastična oziroma 
hipertrofična. 

napreduje lahko v rak

Aktinična keratoza je skupek rakastih kožnih celic, ki so 
omejene le na povrhnjico; v tej fazi bolezen ni nevarna. 
Uvrščamo jo med prekanceroze ali predrakave spremembe, 

kar pomeni, da se iz nje sčasoma lahko razvije invazivni 
ploščatocelični karcinom – pravi kožni rak, ki lahko tudi 
zaseva. Prehod v invazivni kožni rak je počasen in ga 
prepoznamo, ko opazimo občutljivo rdečkasto bunčico, ki 
se počasi povečuje, pojavljajo se ponavljajoče se razjede in 
krvavitve. Večina aktiničnih keratoz ostane nespremenjenih 
in ne napredujejo, nekatere spontano izginejo. Pri vsaki 
aktinični keratozi so torej mogoči trije izidi. Vnaprej ni 
mogoče predvideti, katera bo napredovala, katera bo 
ostala stabilna in katera bo izginila. Verjetnost, da pride do 
napredovanja, je razmeroma majhna, ocenjujemo jo na 5–10 
%, vendar je dovolj velika, da želimo aktinično keratozo 
odstraniti, še preden postane resnično ogrožajoča za 
zdravje in življenje. Nevarnost za invazivni ploščatocelični 
karcinom se pomembno poveča pri ljudeh z več kot petimi 

aktiničnimi keratozami.

Zdravljenje preprostejših oblik

Obstaja več različnih načinov zdravljenja. Najboljše metode 
za vse bolnike ni. Zato se odločamo individualno, pri 
vsakem bolniku posebej. Pri izbiri upoštevamo učinkovitost, 
neželene učinke, kozmetični izid, dostopnost in ceno 
zdravila oziroma metode, zavzetost bolnika za zdravljenje 
in tudi njegove želje.
Terapevtske ukrepe lahko razdelimo na dve skupini. 
Prva skupina je zdravljenje posameznih lezij in pride v 
poštev, kadar je aktinična keratoza ena sama ali jih je le 
nekaj. Te posamične lezije lahko uničimo z zamrzovanjem  
(krioterapijo). To je hitra, preprosta in poceni metoda, ki jo 
bolniki večinoma dobro prenašajo in jo zato najpogosteje 
uporabljamo. Uspešnost zdravljenja tankih aktiničnih 
keratoz z zamrzovanjem je 90%. Kirurški izrez je izbira pri 
debelejših, hiperplastičnih aktiničnih keratozah, pri katerih 
ne moremo izključiti prehoda v invazivni ploščatocelični 
karcinom. Ta oblika zdravljenja nam omogoča mikroskopsko 
potrditev diagnoze. Posamezne lezije lahko spraskamo 
z ostro žličko ali uničimo z električnim tokom, laserjem 
oziroma močnimi kislinami. 

Zahtevnejše zdravljenje

Druga skupina ukrepov predstavlja zdravljenje polja, 
to je celotne površine, na kateri so aktinične keratoze, 
in je primerna, kadar jih je veliko. Na voljo so kreme in 
geli, ki vsebujejo različne učinkovine: imikvimod, ingenol 

zdravljenje zdravljenje
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Aktinične keratoze nastanejo zaradi 
prekomernega izpostavljanja soncu.

Aktinične keratoze se največkrat pojavijo 
pri ljudeh z zelo svetlo poltjo.

Aktinična keratoza je znak, ki opozarja, 
da je koža trajno poškodovana s sončnimi 

žarki, kar pomeni večje tveganje za 
nastanek kožnega raka.

Aktinične keratoze so pri osebah s svetlo poltjo 
zelo pogoste. Nastanejo zaradi dolgotrajnega 
izpostavljanja soncu, ki kožo poškoduje. Lahko 

spontano izginejo, ostanejo nespremenjene 
ali pa napredujejo v nevaren kožni rak, ki ga 

imenujemo ploščatocelični karcinom. Obstaja 
več različnih vrst zdravljenja, s katerimi jih 

lahko uničimo in s tem onemogočimo nastanek 
kožnega raka. S pametnim obnašanjem na soncu 

aktinične keratoze lahko preprečimo.

Okvare zaradi sonca se kopičijo počasi, 
zato se aktinične keratoze ne pojavijo pri 
mladih ljudeh. Pojavljati se začnejo okoli 
40. leta, pogostejše pa so pri starejših po 

60. letu. So ena od dolgoročnih neželenih 
posledic prekomernega izpostavljanja 
sončnim žarkom, saj okvare postanejo 

vidne šele po mnogih letih.

Pogostejše po 60. letu

3 dejstva o aktiničnih keratozah



S skrbno zaščito kože pred soncem preprečimo nastanek aktiničnih keratoz.

Viri:
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mebutat, 5-fluorouracil in diklofenak, ki se vsaka na svoj 
način bori proti rakastim celicam. Za polje je primerno 
tudi fotodinamično in lasersko zdravljenje, to sta obliki 
zdravljenja s svetlobo, ter srednje globok kislinski piling. 
Učinkovit pristop je lahko kombinacija metod iz obeh 
skupin, še posebej, ko je aktiničnih keratoz veliko.

Po uspešnem zdravljenju se lahko ponovno 
pojavijo nove aktinične keratoze, poleg 

tega obstaja večja možnost za pojav 
kožnega raka, zato so koristni občasni 

pregledi pri dermatologu ter redno 
spremljanje oziroma samopregledovanje 

kože doma. Ob morebitnem pojavu 
sumljive spremembe na koži je potreben 

posvet z zdravnikom. Zgodnje zdravljenje 
predrakavih sprememb je vsekakor 

učinkovitejše in estetsko sprejemljivejše 
kot zdravljenje večjega in že potencialno 

nevarnega kožnega raka.

Po zdravljenju

Posvetimo se preventivi

Preprečevanje je vedno boljše od zdravljenja, zato je 
pomembno odgovorno obnašanje na soncu. Zaščita 
pred škodljivim delovanjem sončevega ultravijoličnega 
sevanja temelji na treh ukrepih. Prvi je izogibanje 
soncu, predvsem v času njegove največje moči, to je 
med 10. in 16. uro. Drugi ukrep je osebna mehanična 
zaščita z ustreznimi oblačili, pokrivali za glavo in 
sončnimi očali. Tretji ukrep predstavlja uporaba 
izdelkov za zaščito pred soncem z visokim zaščitnim 
faktorjem za predele, ki jih ni mogoče drugače zaščititi. 
Dokazano je, da se s striktno zaščito pred soncem vsak 
dan skozi vse leto število novih in obstoječih aktiničnih 
keratoz zmanjša.

oglaszdravljenje
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S posebnim obsevalnim 
aparatom s pomočjo 
UV-žarkov zdravimo 
luskavico v lasišču.

Zdravljenje z 
uLtrAvijOLičnimi 

žArKi
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U
metne vire UV-žarkov so prvič 
za zdravljenje luskavice začeli 
uporabljati na začetku prejšnjega 
stoletja. Za zdravljenje 

luskavice, atopijskega in numularnega 
dermatitisa, subakutnega pruriga, 
vitiliga, lichen ruber planusa, 
granuloma annulare, pri srbenju 
kože zaradi različnih vzrokov (npr. 
pri ledvičnih odpovedi), parapsoriazi, 
nekaterih oblikah T-celičnih limfomov, 
ekcemu na rokah in številnih drugih 
kožnih boleznih. Danes uporabljamo 
aparate, ki sevajo UVA- in UVB-žarke. 
Glede na diagnozo, stanje bolnika, 
razširjenost bolezni in hkratno 
uporabo drugih načinov zdravljenja 
se lahko odločimo za različne vrste 
fototerapije.

obsevanje glede na obseg 
težav

Najpogosteje izvajamo ozkospektralno 
UVB 311 nm in selektivno 
ultravijolično fototerapijo (SUP), kjer 
obsevamo z UV-žarki, ki imajo večji 
zdravilni učinek, hkrati pa povzročajo 
najmanj rdečine. Bolnik naj bi prišel 
na obsevanje nenamazan (mazilo 
oz. krema predstavlja filter za UV-
žarke). Ves čas obsevanja mora nositi 
zaščitna očala s filtrom za UV-žarke, 
da ne bi prišlo do vnetja oči. Obsevamo 
lahko vse telo naenkrat ali pa le 
posamezne prizadete dele, npr. lasišče. 
Če obsevamo celo telo naenkrat, so 
novejši aparati običajno narejeni tako, 
da bolnik stoji v sredini kabine, žarilci 
pa so z vseh strani okrog. Običajno 
obsevanje pričnemo s kratkimi 
časovnimi intervali, nato pa obsevani 
čas postopno podaljšujemo. Obsevalne 

doze, ki jih dosežemo, so odvisne od 
bolnikove občutljivosti na UV-žarke; 
nastanek blage rdečine na koži je 
včasih celo zaželen, ni pa zaželeno, 
da bolnika opeče. Obsevamo od 3- do 
5-krat tedensko (pri vitiligu lahko le 
2-krat tedensko) do skupno običajno 
30-krat oz. odvisno od izboljšanja 
kožnih sprememb. Včasih se po 
končanem obsevanju odločimo še za 
vzdrževalno obsevanje.

Zdravljenje 
luskavice 
v lasišču s 
fototerapijo

Poseben problem 
je trdovratna 
luskavica v 
lasišču. Za 
obsevanje lasišča 
uporabljamo 
poseben glavnik, 
v katerem je 
UV-svetilka. 
Z obsevanjem 
začnemo, ko je 
lasišče očiščeno 
in na njem ni lusk, 
saj predstavljajo 
luske filter za 
UV-žarke in 
obsevanje ne bi 
bilo uspešno. 
Ko je bolezen 
bolj razširjena 
oziroma so 
spremembe 
bolj zadebeljene (npr. na dlaneh in 
podplatih), se lahko odločimo za 
obsevanje z UVA-žarki v kombinaciji s
fotosenzibilizatorjem psoralenom 
(PUVA). Sami UVA žarki imajo 
premajhno energijo, zato moramo 
obsevanje kombinirati s hkratno 
uporabo fotosenzibilizatorja – 
rastlinskega ekstrakta meladinina 
oz. psoralena, da dosežemo dober 
terapevtski učinek. Glede na to, 
kako psoralen uporabljamo, ločimo 
sistemsko, lokalno in kopelno PUVA-
terapijo. Pri sistemski PUVA-terapiji 
terapiji bolniki zaužijejo psoralen v 
obliki kapsul 1 uro pred obsevanjem. 
Izvajamo jo, ko so kožne spremembe 
prisotne po vsem telesu. Pri kopelni 

spremenjeni koži lahko kasneje pride 
do nastanka kožnega raka, za kar bi 
bilo treba prejeti veliko število obsevanj 
čez več let. 

PUVA-terapiji se pred obsevanjem 
15 minut namakajo v vodi, v kateri je 
raztopljen psoralen. Pri lokalni PUVA-
terapiji pa kožne spremembe (npr. dlani 
in podplate) pol ure pred obsevanjem 
namažemo s kremo, v kateri je 
psoralen. PUVA-terapijo izvajamo od 
2- do 4-krat na teden, največ 2-krat 
zapored, saj se energija UVA-žarkov v 
koži kopiči in eritem nastane šele 72 ur 
po končanem obsevanju. 

nezaželeni učinki 
fototerapije 

Najpogostejši nezaželen učinek je 
rdečina, ki se pojavi pri fototerapiji 
UVB 311 nm in SUP po 12 do 24 
urah, pri PUVA-terapiji po 72 urah. 
Rdečini sledi pigmentacija. Pri PUVA-
terapiji so stranski učinki povezani 
tudi z uporabo psoralena, predvsem 
pri sistemski PUVA-terapiji lahko 
zaužitje zdravila spremlja slabost, 
treba je redno spremljati določene 
vrednosti v krvi. Dolgoročno lahko 
UVA- in UVB-žarki povzročijo kronično 
aktinično okvaro kože ali nastanek 
hipo- in hiperpigmentacij. Na kronično 

zdravljenje zdravljenje
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Ugoden učinek obsevanja z ultravijoličnimi 
(UV) žarki na potek nekaterih kožnih bolezni 
je že dolgo znan. Fototerapija, kot imenujemo 

zdravljenje z UV-žarki, je v dermatologiji zaradi 
visoke varnosti in preprostega izvajanja pogosta 

metoda zdravljenja številnih kožnih bolezni.



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

Splošna bolnišnica Celje, 
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aBCD(ef) pravilo
pomaga v razlikovanju nenevarnih pigmentnih nevusov od sumljivih lezij za melanom

Nenevarni - benigni
pigmentni nevus

Sumljivo za
maligni 

melanom

pogoste značilnosti 
melanoma

(ABCD/EF)

ZnaKi ZGoDnjeGa MelanoMa

Somerna 
okrogla ali 
ovalna oblika

a
aSiMetrija (angl. Asymmetry) 

Nesomernost ali nepravilnost v obliki: ni 
mogoče potegniti namišljene sredinske črte 
tako, da bi bili polovici enaki.

Gladek, 
enakomeren, 
pravilen 
injasen rob

B
roB (angl. Border)

Izstopajoča nepravilnost omejitve lezije: 
neenakomeren, nasekan, nazobčan in oster 
rob ali neoster in nejasen rob ali na delu lezije 
izginjajoč rob.

Ena barva ali 
dva odtenka 
rjave barve

C
BarVa (angl. Color)

Neenakomerna in sestavljena obarvanost iz 
več odtenkov rjave in črne barve, lahko tudi 
modre, vijolične, rdeče-bele (mlečne) ali sive 
barve; izginjanje barv in/ali pojav novih barv.

Običajno do 
6 mm ali v 
velikosti iz 
otroštva

D
PreMer (angl. Diameter)
Večji od 6 mm oziroma večji od površine 
radirke na svinčniku.

SPreMinjaje (angl. Development)
Sprememba prvotnih značilnosti ABC.

ZnaKi naPreDoValeGa MelanoMa

e
raZVoj (angl. Evolving) 
PoVečanje in/ali DViGoVanje 
(angl. Enlargement / Elevation)

Nesomernost ali nepravilnost v obliki: ni 
mogoče potegniti namišljene sredinske črte 
tako, da bi bili polovici enaki.

f
Moteči oBčutKi (angl. Feeling)

Srbež, zbadajoča bolečina, nabrekanje in 
zatikanje, vnetje, krvavitev in razjeda v predelu 
lezije, ki ima značilnosti ABC.

POZOR: Začetni melanom je lahko manjši od 5 mm, nima značilnosti ABC in ne povzroča motečih občutkov, 
zato je pomemben podatek o nastanku nove lezije, ki hitro raste ali se spreminja. 

NASVET: Takoj k zdravniku ob opozorilnih znakih e-f-G (angl. Elevation – dvigovanje; angl. Firm on 
palpation – čvrst na otip; angl. Growing continuously – stalna rast).

Kako 
pravočasno 
prepoznati 

meLAnOm?

M
elanom je pigmentni rak kože in redkeje drugih organov, npr. 
očesa. Čeprav praviloma majhen in nemoteč tumor na koži je 
kljub znatnemu napredku v zdravljenju še vedno v visokem 
deležu smrtonosen rak kože. Od druge polovice preteklega 

stoletja število novih bolnikov z melanomom strmo raste povsod 
po svetu. Pri belcih je melanom na začetku 21. stoletja celo rak z 
najhitrejšo rastjo letnega števila novih bolnikov. V Sloveniji so bili 
v letu 2013 v Registru raka Republike Slovenije prijavljeni 704 novi 
bolniki z melanomom, 129 jih je v istem letu umrlo.

nevarno nezaščiteno izpostavljanje soncu 

Glavni dejavnik tveganja za vse vrste kožnega raka, tudi melanom, 
je izpostavljanje ultravijoličnemu (UV) sevanju sonca ali umetnim 
virom, npr. v solariju. Čeprav so procesi nastajanja pigmentnih 
znamenj (t. i. pigmentnih ali melanocitnih nevusov) kot gnezdo 
pigmentnih celic različno globoko v koži še nejasni, je jasno, da je tudi 
velik delež pigmentnih nevusov posledica izpostavljanja soncu. UV-
sevanje dodatno slabi imunski odziv in povzroča pospešeno, t. i. foto 
staranje kože na soncu izpostavljenih delih telesa.

Pigmentni nevus ni predstopnja melanoma

Veliko število pigmentnih nevusov opozarja na večjo odzivnost kože 
na UV-sevanje in poveča tveganje za melanom, zlasti če so med njimi 
tudi večji in nesomerno obarvani. Pigmentni nevusi niso predstopnja 
melanoma, saj po ocenah melanom v pigmentnem nevusu zraste 
v manj kot tretjini primerov. Preventivno izrezovanje nesumljivih 
pigmentnih nevusov zato ni upravičeno in ne zmanjša tveganja za 
razvoj melanoma. Tudi pokrivanje posamičnih pigmentnih nevusov 
ob izpostavljanju soncu ne predstavlja zaščite, ampak je potrebno 
pred UV-sevanjem ustrezno ščititi vso kožo skozi vse leto.

temeljito samopregledovanje enkrat na mesec

Bolniki, ki na značilnosti pigmentnih nevusov na svoji koži niso 
pozorni, pridejo pogosto na pregled šele zaradi motečih sprememb, 
ki so lahko posledica napredovale rakave bolezni. Ker je preživetje 
boljše pri melanomih, ki so tanjši od 1 mm, je pomembno zgodnje 
odkrivanje. Pomembno je opazovati vso kožo, ne le pigmentnih 
nevusov in drugih obarvanih lezij ter ne le predelov, ki jih zlahka 
vidimo ob prvem pogledu v velikem stenskem ogledalu. Pregled 
težje dostopnih mest za uhlji, na zatilju, med ritnicami, kože v 
gubah v koraku in na spolovilu lažje izvedemo z uporabo dodatnega 
manjšega ročnega ogledala in pregled lasišča po prečkah z glavnikom 
ali sušilnikom za lase. Enkrat na mesec tako sami sebi ali s pomočjo 
svojca sistematično pregledamo vso kožo od glave do peta in vse 
vidne sluznice. V primeru velikega števila in zelo raznolikih znamenj 
na koži je za lažjo primerjavo smiselno narediti tudi digitalno 
fotografijo in na računalniškem izpisu označiti lego in velikost večjih 
in izstopajočih lezij.

K zdravniku ob sumljivi spremembi

Pregled pri zdravniku ali dermatologu omogoči oceno trenutnega 
stanja kože, ne pomeni pa dolgoročne varnosti. Začetni melanom je 
lahko podoben pigmentnim nevusom in ga zdravnik lahko spregleda, 
vozličasti tip melanoma pa zaradi hitre rasti lahko zaseva v notranje 
organe že v nekaj mesecih od nastanka. Pregled pri zdravniku je 
smiseln, ko opazimo za kožni rak sumljivo spremembo.

nasveti nasveti
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Skoraj vsi odrasli imajo na koži 
lise različnih barv in številni 

tudi izbočene lezije. Zaradi 
strahu pred pigmentnim 

kožnim rakom – melanomom, 
ki je v začetni fazi lahko 

podoben nenevarnim 
pigmentnim znamenjem, 
prihajajo v dermatološko 

ambulanto številni na 
preventivne preglede znamenj 

ali prestrašeni zaradi zgolj 
estetsko motečih izrastkov, 

ki so jih poškodovali ali jih 
drgnejo z oblačili, hkrati 

pa videvamo že razvite 
melanome, ki so lahko 

življenjsko nevarni.
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Za melanom sumljive spremembe na koži

Ni posamične klinične značilnosti, ki bi z gotovostjo potrdila ali 
izključila melanom. Zato se v opredelitvi melanoma opiramo na 
iskanje nove ali izstopajoče posamične lezije na koži (t. i. znak 
»grdega račka«) (Skica 1) in na iskanje kombinacije značilnosti, ki z 
zadostno verjetnostjo potrdijo melanom. Od leta 1985 je poznan 
sistem ABCD (Tabela 1), ki je uspešno orodje za prepoznavanje 
melanoma tudi v rokah laikov. 
Pigmentne spremembe, ki imajo dve ali več značilnosti ABCD(EF), 
so lahko melanom in jih je potrebno v celoti izrezati ter histološko 
opredeliti s pregledom izrezanega tkiva pod mikroskopom. Opozoriti 
velja, da vozličasti tip melanoma, ki raste in zaseva najhitreje, 
pogosto nima značilnosti po ABCD;  v teh primerih je pomembno 
opažanje bolnika o nastanku nove lezije ali o spreminjanju barve in 
hitrem večanju lezije (širjenje v okolico ali dvigovanje).

nasvet dermatologa

Kožni melanom je pri človeku najpogostejši vzrok smrti zaradi kožnih 
bolezni. Nastane iz rakavo spremenjene pigmentne celice v vrhnjici, 
redkeje tudi v pigmentnem nevusu. Ob izpostavitvi UV-sevanju 
pigmentne celice tvorijo kožna barvila, ki ustvarijo obrambno 
zagorelost kože, hkrati pa so same izpostavljene škodljivim 
učinkom UV-sevanj. Zato je v zaščiti pred soncem vse življenje, 
že od zgodnjega otroštva, smiselno preprečevati ne le sončne 
opekline, ampak tudi zagorelost kože. Ker je v neinvazivni fazi kožni 
melanom ozdravljiv že z dermatokirurškim izrezom, je smiselno 
redno mesečno samoopazovanje kože in ob opažanju nastanka 
ali spreminjanja posamične sumljive pigmentirane lezije na koži posvet pri 
izbranem zdravniku, ki bo presodil, ali je potrebna obravnava pri dermatologu.

Združenje slovenskih 
dermatovenerologov 

(ZSD) svetuje:

Za melanom je značilen znak »grdega račka«, ki opozarja na posamično 
in/ali v videzu na nek način izstopajočo lezijo, ki je lahko »črna ovca 
med belimi« ali »bela vrana med črnimi«.
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•	Izognite se izpostavljanju virom 
UV-sevanja oziroma izvajajte 
pravilno zaščito pred soncem 
skozi vse leto, ne glede na starost. 
Melanom lahko sproži že občasno 
intenzivno izpostavljanje soncu 
ali drugim virom UV-sevanj (npr. v 
solariju).

•	Tveganje za melanom je večje pri 
osebah zelo svetle polti, a tudi pri 
osebah temnejše polti lahko pride 
do razvoja melanoma, zato se 
redno mesečno pregledujte. Tako 
lahko odkrijete kožni rak v zgodnji 
in ozdravljivi razvojni fazi.

•	Posvet pri zdravniku je potreben 
čim prej ob opažanju hitrega 
spreminjanja pigmentnega 
znamenja ali nastanka nove lezije 
na koži, ki raste ali se spreminja v 
ABCD(EF) značilnostih.  

•	Za poučitev o osebnih dejavnikih 
tveganja za kožni rak in o 
izvajanju samopregledov ter 
načinih razlikovanja nenevarnih 
pigmentnih znamenj in drugih 
obarvanih sprememb na koži, od 
začetnih znakov kožnega raka, je 
posameznika, ki pri sebi za kožni 
rak sumljivih sprememb ni opazil, 
smiselno usmeriti v samoplačniško 
dermatološko ambulanto.

•	Nedopustne so zavajajoče 
napotitve na t. i. »preventivne« 
preglede pigmentnih znamenj 
v dermatološke ambulante 
javne zdravstvene mreže, ker z 
njimi ne zmanjšamo tveganja za 
kožni rak, zmanjšamo pa zaradi 
podaljševanja čakalnih vrst 
dostopnost do dermatologa v javni 
mreži za zbolele.
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Vsak del telesa, ki je 
izpostavljen soncu, 
potrebuje zaščito. Če 
ne gre drugače, lahko 
za zaščito uporabimo 
širokospektralni varovalni 
pripravek za zaščito 
pred soncem z visokim 
sončnim zaščitnim 
faktorjem (SZF 30 ali več).

Med sončnim zaščitnim faktorjem 
(SZF) 30, 50 in višjim je malo razlike 
v odstotku zaščite pred ultravijoličnim 

(UV) sevanjem. Pomembnejše od 
višine SZF je redno obnavljanje nanosa 

kreme v dovolj debelem nanosu.

Miti in resnice –  

za zaščito 
pred soncem

Pišeta: 
Sandi Luft, dr. med., spec. dermatovenerologije, Derma center Maribor in Rogaška
prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., spec. dermatovenerologije, Splošna bolnišnica 
Celje, Dermatovenerološki oddelek

V
arno izpostavljanje soncu 
zagotavlja taka organizacija 
aktivnosti na prostem, ki 
omogoča, da ste v času od 

10. do 17. ure čim manj na prostem. 
Pomembna je naravna zaščita 
s pokrivnimi oblačili z daljšimi 
hlačnicami in rokavi ter zaprtim 
dekoltejem, z uporabo kopalnih majic 
in hlač, širokokrajnih pokrival in 
zaščita odkritih mest z varovalnimi 
pripravki za zaščito pred soncem s 
sončnim zaščitnim faktorjem (SZF) 30 
ali več. Dokazano je, da lahko sončne 
opekline in pretirana ponavljajoča 
se izpostavljenost soncu vodijo v 
nastanek kožnega raka.

Mit: tem višji sončni zaščitni 
faktor, tem bolje.

resnica: Med sončnim zaščitnim 
faktorjem (SZF) 30, 50 in več je le 
malo razlike v odstotku zaščite pred 
ultravijoličnim (UV) sevanjem, če ga 

uporabimo pravilno v dovolj 
debelem nanosu. Če je sloj 
zaščitne kreme enakomeren in 
dovolj debel, je bolje uporabiti 
SZF 30 in nanos obnavljati 
vsaki dve uri izpostavljanja 
oziroma takoj po vsakem 
kopanju, kot le enkrat v dnevu 
uporabiti zaščitno kremo s SZF 
50+. Seveda navedeno velja 
le pod pogojem, da je debelina 
nanosa ustrezna in omogoči 
dovolj visok SZF na koži. 
Slednjega v praksi uporabniki z 
varovalnimi pripravki z nižjimi 
SZF  praviloma ne dosežejo, saj 
uporabijo le četrtino ali celo le 

petino potrebne količine varovalnega 
pripravka. Zato ob izpostavljanju 
močnemu soncu dermatologi načeloma 

zagovarjamo 
višje SZF, saj 
z njimi kljub 
tanjšemu nanosu 
uporabnik doseže 
višji in (upamo) še 
zadostni SZF tudi 
na svoji koži.

Mit: otroške 
zaščitne 
kreme so 
blažje.

resnica: Kreme 
za zaščito pred 
soncem za odrasle 
in otroke imajo 
enake količine UV-
zaščitnih filtrov, 
različna je le njihova 
sestava. Otroške 
kreme, ki vsebujejo 
več fizikalnih UV-
filtrov, so bolj goste in 
odporne na drgnjenje. 
Nekatere manj pečejo, 

če pridejo v oči.
Če se bojite draženja kože pri uporabi 
kreme za zaščito pred soncem, se raje 
odločite za takšne, ki imajo fizikalne 
UV-zaščitne filtre, tj. titanov dioksid in 
cinkov oksid, ki kemično ne reagirata 
na sonce in ščitita kožo pred soncem z 
odbojem in sipanjem sevanj.

Mit: Zaščitne kreme in 
losjoni dajejo boljšo zaščito 
kot pršila.

resnica: Med njimi ni razlike 
v učinku, če na kožo nanesemo 
primerljivo količino pripravka. 
Pomanjkljivost zaščitnih pripravkov v 
obliki pršila je, da jih je težje nanesti na 
kožo v zadostni količini v primerjavi z 
losjonom ali kremo v običajni embalaži.

Mit: Z zaščitno kremo se 
nam ni treba namazati 
povsod.

resnica: Mesta, ki jih ne zaščitimo, 
imajo večjo možnost za nastanek 
kožnega raka. Npr. znamenja na 
dlaneh in podplatih so manj zaščitena 
pred soncem, ker koža dlani in 

podplatov nima zaščitnega pigmenta, 
le redki pa se s kremo zaščitijo tudi na 
teh mestih.

Mit: Kreme za zaščito pred 
soncem lahko povzročijo 
nastanek kožnega raka.

resnica: Ni nobenih znanstveno 
podprtih dokazov, da bi sestavine krem 
za zaščito pred soncem povzročile 
nastanek kožnega raka. Obstoja pa 
veliko raziskav, ki dokazujejo povezavo 
izpostavljanja soncu in nastanka raka.

Mit: ličila s sončnim 
zaščitnim faktorjem nudijo 
zadostno zaščito pred 
soncem.

resnica: Uporaba ličil s sončnim 
zaščitnim faktorjem (SZF) ne nudi 
dovolj visoke zaščite, saj je nanos 
neenakomeren. Poleg tega deluje 
zaščita z ličilom le dve uri, nato bi ga 
bilo treba obnoviti. Bolje je uporabiti 
dnevno kremo s SZF 30 ali več, nato 
pa preko te nanesti še ličila s SZF. Tako 
boste ustvarili dvojno zaščito pred 
soncem.

lepota lepota

Vsako leto se v medijih pred poletjem pojavijo objave o testiranjih 
krem za zaščito pred soncem. V testih preverjajo njihovo učinkovitost, 
kar vzbuja dvom v njihovo delovanje. Naj vas to ne odvrne od njihove 
uporabe. Statistični podatki Registra raka Republike Slovenije govorijo 
o večanju števila bolnikov z vsemi vrstami kožnega raka. Zato je nujno 
vedeti, kako se pravilno zaščititi pred soncem. V javnosti kroži mnogo 
mitov. Preberite, kateri držijo in kateri ne. Oboroženi z znanjem boste 

lahko pravilno načrtovali svojo celoletno zaščito pred soncem.
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pOgLeD v 
ZgODOvinO laserjev in IPL 

v dermatologiji 

Z
ačetek uporabe laserske 
tehnologije v medicini sega v 
maj leta 1960, ko je ameriški 
inženir in fizik Theodor Maiman 

kot pionir prvikrat zagnal in uporabil 
rubinski laser. 7. julija so na novinarski 
konferenci na Manhattnu s tem 
pomembnim dogodkom seznanili 
ves svet. Kmalu potem so sledili 
drugi laserji, in sicer leta 1961 laser 
Nd: YAG, naslednje leto argonski 
laser in leta 1964 CO2-laser. Že v 
prvem letu po predstavitvi prvega 
laserja je dermatolog in kirurg dr. 
Leon Goldman začel raziskovati 
delovanje laserske svetlobe na razne 
biološke strukture in sčasoma tudi na 

človeško kožo. V letu 1965 je Goldman 
objavil strokovni prispevek o uspešni 
odstranitvi tetovaže z rubinskim 
laserjem. V dermatologiji je imelo 
na začetku »laserske ere« največjo 
klinično vrednost odstranjevanje 
žilnih anomalij. Sredi sedemdesetih let 
minulega stoletja so zato uporabljali 
predvsem argonske laserje, vendar je 
bila njihova uporaba precej omejena 
in zaradi pogostih brazgotin, ki so 
jih puščali za seboj, sčasoma tudi 
opuščena.

nove možnosti zdravljenj

Leta 1983 sta John Parrish in Richard 

Rox Anderson v reviji Science objavila 
Teorijo selektivne fototermolize, ki 
je na področju delovanja laserjev 
v dermatologiji pomenila pravo 
revolucijo. V naslednjih dveh 
desetletjih je pripeljala do neslutenega 
razvoja številnih laserskih aparatur, 
ki so omogočale zdravljenje številnih 
kožnih obolenj in stanj, za katere pred 
tem ni bilo ugodnih in trajnih rešitev. 
Prvi laser, ki je popolnoma upravičil 
uporabno vrednost principa selektivne 
fototermolize, je bil pulzni barvilni 
laser (pulsed dye), ki je bil v poznih 
80. letih prejšnjega stoletja razvit 
za zdravljenje ognjenih znamenj in 
infantilnih hemangiomov, sledili so mu 
Q-swiched laserji za odstranjevanje 
tetovaž. 

laserska dermatokirurgija

V dermatologiji se je uveljavila izjemno 
pomembna nova veja, laserska 
dermatokirurgija, ki so se ji sčasoma 
pridružili tudi drugi svetlobni viri 
(IPL) in v novem tisočletju še številne 
druge naprave, z angleško kratico 
poimenovane EBD (energy based 
devices). Mednje sodijo aparature, ki 
izkoriščajo prednosti različnih energij, 
kot so radiofrekvenčna, ultrazvočna, 
mikrovalovna. Indikacije za njihovo 
uporabo so se razširile. Z zgornjih 
plasti kože, kjer so v glavnem delovali 
prvi laserji, njihov učinek prodira 

globlje, tudi v podkožje. Slednji se 
uporabljajo za različne namene, v 
glavnem za pomlajevanje, oblikovanje 
telesa, uničevanje znojnic ... 

Kako delujejo laserji in 
druge naprave?

Laserji in drugi nekoherentni svetlobni 
viri (IPL) delujejo po načinu selektivne 
fototermolize. Preprosto povedano, 
svetloba določene valovne dolžine 
(barve) ima lastnost, da se na svoji poti 
skozi tkivo absorbira v strukturah 
določene barve (kromofori), ob tem pa 
se njena svetlobna energija spremeni 
v toplotno energijo, ki uniči ta tarčni 
kromofor. V primeru žilnih laserjev 
so to prirojene in pridobljene žilne 
strukture v koži, ki vsebujejo rdeče 
barvilo, hemoglobin. Tarčni kromofori 
se zaradi dosežene visoke temperature 
uničijo, ob prenosu toplotne energije 
na okolico (kondukcija) pride do 
termičnega uničenja razširjenih žilic, 
telangiektazij, venulektazij ...

laser le v roke izkušenemu 
zdravniku

Kljub temu da so laserske aparature 
zelo priljubljene in zanimive za 
marsikaterega praktika, je potrebna 
velika pazljivost pri rokovanju z 
njimi, saj lahko ob nespretnem in 
nestrokovnem ravnanju puščajo za 
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Danes so na trgu številni različni laserski sistemi in 
drugi svetlobni viri, ki omogočajo odstranjevanje 
žilnih anomalij:

Dye laser (barvilni laser): 585–595 nm, rumen žarek
KTP – potassium titanyl phosphate: 532 nm, zelen 
žarek
Nd:YAG – Neodymium yttrium aluminium garnet: 
1064 nm, infrardeč žarek
Diodni laser: 800–810 nm, infrardeč žarek
Aleksandritni laser: 755 nm, infrardeč žarek
IPLS – intense pulsed light source (vr intenzivne 
svetlobe): 500–1200 nm

seboj tudi trajne, neugodne posledice, 
kot so spremembe v obarvanju kože 
(hipopigmentacije, hiperpigmentacije) 
ter brazgotine. Strokovnjaki s področja 
laserske dermatologije pri svojem 
delu sledimo strokovnim smernicam, 
ki narekujejo pravila igre. Že v letu 
2007 so v strokovni reviji Journal 
of cosmetic and laser therapy izšle 
prve evropske strokovne smernice za 
ravnanje z žilnimi laserji in drugimi 
svetlobnimi viri. 

Slovenski prispevek k 
razvoju znanosti

Omenjene smernice za uporabo žilnih 
laserjev in drugih svetlobnih virov 
pri Evropskem združenju laserskih 
dermatologov sva v zadnjih letih s 
profesorjem Milošem Pavlovičem 
obnovila in skupaj z uglednimi 
evropskimi strokovnjaki dopolnila. 
Objavljene so bile jeseni 2015 v 
najbolj ugledni evropski strokovni 
dermatološki reviji, ki jo izdaja 
evropsko združenje dermatologov 
(JEADV). V njih se zrcali skupno 
mnenje številnih strokovnjakov, da 
je za delo na tem področju potrebno 
poglobljeno znanje in dolgoletne 
izkušnje. Laserji in nekateri drugi 
svetlobni viri so zelo uporabni in v 
nekaterih primerih edini možni način 
zdravljenja določenih žilnih in kožnih 
obolenj.

tehnologija tehnologija
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Danes si brez laserjev 
dela v sodobni medicini 

ne moremo več 
predstavljati. Posebej 

pomembno vlogo igrajo 
v dermatologiji, kjer 
so, skupaj z drugimi 

tehnologijami, korenito 
spremenili potek 

zdravljenja, učinke 
postopkov in polje 

posegov, ki se jih z njihovo 
pomočjo lahko lotevamo. 
A vseeno laser ni igrača. 

Sodi le v roke izkušenega 
zdravnika, ki pozna vse 

pasti in prednosti te 
tehnologije.
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Pacientka pred posegom in pol leta po laserskem posegu

Z LAserji nAD 
rAZširjene 

žiLice 

in druge žilne 
spremembe 
na koži

Včasih več ponovitev

Postopke z laserjem je velikokrat treba ponavljati. Koliko 
ponovitev bo za nekoga potrebnih, je žal večinoma 
nemogoče napovedati. Za preprostejše žilne spremembe, 
kot so telangiektazije kjerkoli na telesu, rubeoaza ali drobni, 
živo rdeči starostni hemangiomi, so običajno potrebne 2–3 
ponovitve. Med posamičnimi posegi morajo miniti vsaj 3–4 
tedni. Potrebni so zato, da se toplotno uničene strukture v 
vmesnem času razgradijo in absorbirajo. Obenem se žilne 
strukture, ki niso popolnoma uničene, ne uspejo ponovno 
vzpostaviti oziroma rekanalizirati.

Skrb po posegu

Nekaj dni po posegu je treba dosledno upoštevati navodila o 
negi kože, na kateri je bil opravljen laserski poseg. In najbolj 
pomembno: sončnim žarkom se je treba izogibati vsaj 4 
tedne po opravljenem laserskem posegu. V primeru, da se 
navodil ne upošteva, lahko pride na zdravljenih predelih do 
sprememb v pigmentaciji kože, ki so lahko tudi dolgotrajne. 
Veliko pravil je, ki jih je pri obravnavi žilnih sprememb na 
koži treba upoštevati. V nekaterih primerih je potrebno 
sočasno zdravljenje z nekaterimi zdravili, v nekaterih 
primerih je z laserskimi posegi treba počakati, da narava 
naredi svoje (v primeru kongenitalnih hemangiomov) 
oziroma zdravljenje začeti z zdravili, ki so nam v zadnjih 
letih na razpolago. O vsem tem se pogovorite z zdravnikom, 
ki bo vaše zdravljenje načrtoval in izvajal. Zelo pomembno 
pri tem je medsebojno zaupanje.

K
orektno opravljen poseg 
vedno začnemo s pravilno 
postavljeno diagnozo. V 
preteklosti je bilo zaradi 

napačno postavljene začetne 
diagnoze nepravilno obravnavanih 
veliko prirojenih žilnih anomalij. 
Tudi zaradi tega je potrebno široko 
strokovno znanje in razgledanost 
zdravnika, ki bo postopek 
izvedel. Postopek se vedno začne 
z usmerjenim pogovorom in 
natančnim pregledom kože, še 
posebej motečih žilnih sprememb. 
Žilne nepravilnosti so bile aprila 
2014 v Melbournu na srečanju 
vrhunskih strokovnjakov, ki se 
ukvarjajo s tovrstnimi obolenji, 
v skupini ISSVA (International Society of the Study of 
Vascular Anomaies) ponovno opredeljene in klasificirane v 
več skupin. To omogoča vsem, ki se ukvarjajo z diagnostiko 
in zdravljenjem, enotno obravnavo in večjo možnost 
spremljanja in primerjave učinkov zdravljenja. 
Osnovo nam vedno predstavlja skrbno postavljena 
diagnoza žilne spremembe na koži, v skladu z omenjenimi 
mednarodnimi strokovnimi smernicami in klasifikacijo. Poleg 
zdravljenja prirojenih žilnih anomalij lahko s sodobnimi 
laserji odstranjujmo tudi številne žilne spremembe, ki se 
pojavijo na koži skozi življenje, samostojno ali v sklopu 
drugih obolenj.

Kako načrtujemo poseg z žilnim laserjem?

Šele po postavljeni diagnozi in oceni stanja kože lahko 
načrtujemo zdravljenje. Zelo pomembno je, da poseg 
poteka na neosončeni koži. Laserski posegi so sicer nekoliko 
neprijetni, opravljajo se brez kakršnekoli anestezije, razen 
v primeru prirojenih ognjenih znamenj, ki jih je treba začeti 
lasersko zdraviti čim prej, že v prvem letu otrokove starosti, 
v splošni anesteziji.

Viri:

1. Bencini PL, Tourlaki A, De Giorgi V, Galimberti M. Laser use for 
cutaneous vascular alterations of cosmetic interest. Dermatol Ther 
2012; 25: 340–351.

2. Hoeger PH, Colmenero I. Vascular tumours in infants. Part I: benign 
vascular tumours other than infantile haemangioma. Br J Dermatol 
2014; 171: 446–473.

Z žilnimi laserji 
uspešno zdravimo 
prirojena ognjena 

znamenja, ki 
so bila pred 

»lasersko ero« 
neozdravljiva.

Med laserskim posegom je nujna zaščita oči vseh, 
ki so med posegom v prostoru z laserjem.

lepota lepota

Za dosego dobrih učinkov je zelo pomembno, da zdravnik 
specialist, ki je posebej izobražen za uporabo laserjev, izbere 

primeren aparat za odstranjevanje določene žilne spremembe na 
koži. Pomembno je, da zdravnik dobro pozna stanja na koži, ko je 
poseg možno opraviti varno, in možne kontraindikacije, ko poseg 
ne sme biti narejen. Za uspešen potek postopka je ključno, da zna 
zdravnik uporabljati aparat, prilagajati parametre svetlobne energije 

in ne nazadnje bolniku svetovati, kako kožo negovati po posegu. 
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na spodnjih okončinah?

KAKO učinKOvitO 
ODstrAniti KApiLAre
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Z
akaj nam kreme in geli, ki jih poznamo 
danes, pri odstranjevanju razširjenih 
krvnih žilic in krčnih žil ne bodo 
pomagali? Odgovora sta dva. Ne 

poznamo učinkovine, ki bi z nanašanjem na 
kožo v obliki kreme ali gela prodirala tudi v 

srednjo plast kože in tam delovala selektivno 
samo na razširjene krvne žilice. Še dobro, da 
ne delujejo, saj bi lahko bili takšni pripravki 
zelo nevarni. Če bi zares uničili ali odstranili 

žilo, se lahko vprašamo, kako bi dosegli, da bi 
uničili le tisto žilo, ki nam ni všeč, in ne žile, ki je 
nujno potrebna za prehrano tkiva. Če bi takšen 

preparat zares učinkoval, bi lahko uničil tudi 
nujno potrebne žile in prišlo bi do odmrtja tkiva. 

Torej je že iz tega stališča jasno, da takšni pripravki 
na srečo ne delujejo in je takšno oglaševanje 
popolnoma zavajajoče. Drugi odgovor je, da geli in 

kreme kožo hladijo ter nam zato vzbujajo prijeten 
občutek na koži. Podobno bi dosegli tudi s hladnimi 

ovitki ali tuširanjem s hladno vodo. 

Sklerozacijsko zdravljenje

Sodobno odstranjevanje razširjenih krvnih žilic temelji 
na kemični ali termični odstranitvi ali uničenju le teh. 

Kemično sklerozacijsko sredstvo, ki ga injiciramo v 
razširjeno krvno žilico, poškoduje žilno steno, nastane 

vnetje, v naslednjih tednih se le ta zabrazgotini. Ta 
postopek je znan kot sklerozacijsko zdravljenje in ga vedno 

kombiniramo s kompresijsko terapijo z elastičnimi povoji 
ali medicinsko kompresijsko nogavico. Tako zdravimo večje 

krvne žilice premera 1 mm. 

alternativa z laserji ali iPl

Alternativne možnosti temu pristopu so visokoenergetski 
laserji in tehnologija intenzivnih svetlobnih virov (IPL), lahko 
tudi v kombinaciji z bipolarno radiofrekvenco. Zdravljenje s 
svetlobnimi viri (laser, IPL) skozi kožo deluje selektivno samo 
na kapilare, kjer se svetlobna energija spremeni v toplotno 
in kapilaro poškoduje tako, da se v naslednjih mesecih 
popolnoma razgradi. Svetlobna tehnologija se uveljavlja 
v prvi vrsti pri zdravljenju kapilar, ki jih ne moremo 
kanalizirati, torej tistih, ki so ožje od 1 mm, in na občutljivih 
področjih, kot so gležnji in hrbtišča stopal. 

Samo k usposobljenemu zdravniku - 
dermatologu

Sklerozacijsko zdravljenje ali odstranjevanje razširjenih 
krvnih žilic s svetlobnimi viri lahko opravi samo za 
to usposobljen zdravnik. Specialisti, ki smo najbolj 
usposobljeni za zdravljene kože in torej tudi žil v koži, 
smo prav dermatologi. Poznamo klinično sliko, indikacije 
in kontraindikacije za zdravljenje, posamezne metode 
zdravljenja in osnovno načelo zdravljenja razširjenih kapilar 
in varic. Prepoznavamo različne bolezni, zdravila in druga 
stanja, kjer se za tovrstno zdravljenje ne smemo odločiti. 
Zdravniki – dermatologi moramo znati prepričevati in v 
primeru nastanka obvladovati stranske in neželene učinke. 
Zato tovrstnih zdravljen nikoli ne smete opravljati izven 
registriranih zdravstvenih ordinacij in vedno v rokah za to 
najbolj usposobljenega specialista, torej dermatologa.

lasersko odstranjevanje zahteva izkušnje

Izvajalec posega mora poznati osnovne lastnosti in 
delovne parametre laserjev, ki so primerni za uporabo v 
flebologiji. Znana mu mora biti boljša absorpcija svetlobe v 
hemoglobinu kot v okolnem tkivu. Upoštevati mora dovolj 
globoko prodiranje žarka, ki zajame celotno širino tarčnega 
organa, in dovolj visoko gostoto energije, ki bo poškodovala 
kapilaro, ne pa kože ali okolnega tkiva. Za prijetnejši potek 
posega je ključno obvladovanje uporabe sistemov, ki močno 

izboljšajo učinkovitost laserskega zdravljenja z manjšim 
tveganjem za poškodbe okolnega tkiva. Praviloma začnemo 
z zdravljenjem največje varice, nato manjše varice in 
nazadnje razširjenih kapilar. V nasprotnem primeru lahko 
pričakujemo hitro ponovitev razširjenih kapilar. 

naš nasvet ob odstranitvi

Bolniki si pogosto postavijo vprašanje, kako lahko varno 
in učinkovito odstranim razširjene kapilare na nogah. 
Metoda, ki se danes uporablja za odstranjevanje kapilar 
na nogah, je skleroterapija s tekočim sredstvom skupaj s 
kompresijskimi povoji ali nogavicami ali svetlobni viri (laser 
in/ali IPL), ki delujejo skozi kožo selektivno na kapilare. Vsem 
svetujemo, da poiščejo izkušenega dermatologa, ki pozna 
kronično vensko bolezen in ki obvlada metode zdravljenja. 
Pomembno je, da ob pregledu prepozna kronično vensko 
bolezen, ki se v začetnih stadijih kaže tudi z razširjenimi 
kapilarami po spodnjih okončinah. 

Odstranjevanje kapilar zaupajte 
le izkušenim zdravnikom, 
ki znajo postaviti celovito 

diagnozo in izbrati ustrezne 
metode zdravljenja.

zdravljenje zdravljenje
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Razširjene krvne žilice ali razširjene kapilare so 
pogosta nadloga žensk. Na spodnjih okončinah se 

pojavijo samostojno ali skupaj s krčnimi žilami. Lahko 
so samo estetska težava ali pa skupaj s krčnimi žilami 
predstavljajo napredovalo vensko bolezen. Kronična 

venska bolezen je dedna, zato imajo pogosto 
podobne težave tudi drugi družinski člani. Kako 
pa zdravimo razširjane krvne žilice ali razširjene 

kapilare v začetnem stadiju venske bolezni?

Bolnice nas pogosto sprašujejo, s katero 
kremo ali gelom bi lahko odpravile razširjene 

kapilare. Navajajo različne oglase, ki 
obljubljajo popolno izginotje kapilar in celo 

večjih krčnih žil po uporabi »čudežnih« krem. 
Tovrstni oglasi so zavajanje oz. drug izraz je 
goljufanje. Bližnjic pri odstranjevanju kapilar 

in krčnih žil ni.

Čudežne kreme proti kapilaram
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zdravilnimi in negovalnimi preparati. 
Učinkovite so tudi limfne drenaže. 
Izjemnega pomena je sodelovanje 
bolnika pri zdravljenju oteklin nog 
– poleg pravilnega jemanja zdravil 

v nosečnosti. Lahko jih povzročajo 
zdravila, ki vsebujejo hormone, kot 
tudi nekatera zdravila proti pritisku in 
vnetju. Velikokrat neprepoznan vzrok 
za otekanje je večurno negibno sedenje 
ali stanje zaradi dela, sklepnomišične 
bolezni ali le neaktivni življenjski slog. 

Pravočasno k dermatologu

Bolniki so k dermatologom po navadi 
napoteni zaradi posledic oteklin 
nog, ki se kažejo kot vnetno pordela, 
srbeča ali boleča ter roseča koža. Če 
je oteklina kronična, je koža lahko tudi 
zadebeljena, trda in temneje obarvana, 
nazadnje se pojavijo kronične razjede. 
Zaradi oteklin nog postanejo sklepi 
slabše gibljivi in bolniki se težje 
premikajo. To lahko vodi v debelost 
in z njo povezane druge bolezni, ki 
dodatno slabšajo otekline in bolnik se 
znajde v začaranem krogu.

Zdravljenje oteklih nog

Otekline nog najučinkoviteje zdravimo 
z odstranjevanjem vzroka. Zato 
je potrebno čim boljše zdravljenje 
in preprečevanje bolezni žil, srca, 
ledvic, jeter in sklepov ob sodelovanju 
z ustreznimi specialisti. Izključno 
po posvetu z zdravnikom se lahko 
ukine zdravila, ki so osumljena za 
povzročanje otekline. 
Dermatologi zdravimo otekline 
in kožne spremembe na nogah s 
predpisovanjem različnih povojev ali 
medicinskih nogavic ter z lokalnimi 

O
tekline nog so odraz povečane 
prostornine različnih tkiv – 
kože, podkožja, mišic ali sklepov. 
Nastanejo lahko zaradi številnih 

vzrokov, ki se razlikujejo po hitrosti 
nastanka in resnosti. Oteklina nog 
lahko nastane hitro ali postopno in se 
pojavlja eno- ali obojestransko. Hitro 
nastale otekline nog s pridruženim 
težkim dihanjem, bolečinami v prsih, 
splošno oslabelostjo ali vročino lahko 
nakazujejo krvni strdek v pljučih, 
resno srčno bolezen ali okužbo kože. V 
takem primeru je potrebno čimprejšnje 
zdravljenje. 

Povzročajo jih tudi zdravila

Tudi počasi nastajajoče kronične 
otekline nog zahtevajo pravočasno 
obravnavo, da preprečimo posledice 
na koži. Nastanejo lahko zaradi 
bolezni venskih in limfnih žil (npr. 
krčne žile, krvni strdek v globokih 
venah, limfedem po zdravljenju 
raka), notranjih organov (srca, ledvic, 
jeter, črevesja in ščitnice), sklepov 
(npr. poškodba, revmatoidni artritis) 
in redkeje zaradi vnetnih kožnih 
bolezni. Otekline nog so zelo pogoste 

Limfedem obeh spodnjih okončin po karcinomu rodil in ponavljajočih se šenih desne 
spodnje okončine. Na levi spodnji okončini je že nameščena medicinska nogavica.

Otekline nog zaradi venskega popuščanja.

in uporabe medicinskih nogavic je 
potrebna redna fizična aktivnost 
(npr. hoja, tek, plavanje, kolesarjenje), 
dvig vznožja med počitkom in skrb za 
normalno telesno težo.

lepota lepota

Otekline nog se lahko pojavijo kjerkoli, od prstov 
do dimelj. Nastanejo lahko zaradi zastajanja 
tekočine ali vnetja v poškodovanih oziroma 

obolelih tkivih. Pogosto je vzrok otekline 
popolnoma jasen, npr. krčne žile ali poškodba 

sklepa, včasih pa je oteklina znak še neodkrite 
bolezni, kot je krvni strdek ali srčno obolenje. 
Z natančnim pregledom lahko odkrijemo več 

vzročnih dejavnikov za otekanje. Nezdravljene 
otekline nog vodijo v kožna obolenja, kot so 

vnetja in razjede. •	Otekline	nog	lahko	
nastanejo zaradi številnih 
vzrokov, ki se razlikujejo 
po hitrosti nastanka in 

resonate. 
•	Bolnike	pogosto	napotijo	

k dermatologu zaradi 
posledic oteklin nog, ki se 
kažejo kot srbeča, boleča, 
pordela in otrdela koža, 
v končni fazi pa lahko 

nastane kronična razjeda. 

Ali ste vedeli?

•	Če	vam	noge	nenadno	otečejo,	se	čim	prej	oglasite	pri	
zdravniku. Posebej še, če pojav spremljajo težko dihanje, 
bolečine v prsih ali vročina, saj lahko nakazujejo krvni 
strdek v pljučih, resno srčno bolezen ali okužbo kože.

•	Kronične	otekline	nog	lahko	zmanjšate	z	redno	fizično	
aktivnostjo (hoja, tek, kolesarjenje … ), dvigom vznožja med 
počitkom in povijanjem nog oz. nošnjo elastičnih nogavic.

Koristni nasveti
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Trditve v pomoč 
Če ne najdemo odrasle živali, 
si pomagamo s trditvami. Če 
držijo tri od štirih, je okužba zelo 
verjetna; to je značilen srbež, 
tipičen videz sprememb, tipična 
lokacija sprememb in sočasna 
okužba v ustanovi ali okužen 
družinski član.

U
šivost in garje povzročata ektoparazita, ki ju kot 
najpogostejši simptom spremlja srbež. To sta 
dve popolnoma ločeni bolezni, na prvi pogled 
bi lahko celo mislili, da gre za isto bolezen, kar 

je popolnoma zmotno. Pri postavitvi diagnoze si lahko 
pri obeh pomagamo na podoben način. Ko na koži pri 
garjah ali v lasišču pri ušivosti najdemo odraslo žival, je 
diagnoza ušivost ali garjavost potrjena. Če ne najdemo 
odrasle živali, si pomagamo s trditvami. Če držijo tri 

od štirih, je okužba zelo verjetna; to je značilen srbež, 
tipičen izgled sprememb, tipična lokacija sprememb in 
sočasna okužba v ustanovi ali okužen družinski član.

Pomanjkanje ali pretirana higiena?

Niti pri garjah niti pri ušivosti ne moremo govoriti, da 
gre za bolezen zaradi pomanjkljive higiene. Vse več je 
prikrite garjavosti ali ušivosti zaradi pogostega umivanja 

kože, ki jo zlahka spregledamo. Rizični faktor pri ušivosti 
in garjavosti predstavljajo brezdomstvo, podhranjenost, 
demenca, spolni kontakti. 

Za Garje Velja:

1. trditev: značilen srbeŽ
Za garje je značilen srbež, ki se ojača na toploti. Značilno se 
to zgodi preko noči, saj več ur ležimo v topli postelji.  

2. trditev: tipičen videz oz. kako so na koži 
videti garje?
Za garje so na koži tipične rožnate 
bunčice in kraste v parih. Med eno in 
drugo bunčico ali krasto pri garjah 
iščemo približno 1 centimeter 
dolge rovčke, ki jih je na koži 
navadno le nekaj. Pri ljudeh, 
ki se veliko umivajo, jih 
pogosto celo ne najdemo. 
Rovčke v stratum 
corneum zvrta odrasla 
samica (Sarcoptes scabiei 
variation hominis), sama pa 
se nahaja na koncu rovčka 
kot drobna izboklinica. Če 
najdemo rovček, si odraslo 
žival lahko prikažemo z 
dermoskopom, ki zadnja leta 
popolnoma zadostuje in celo 
nadomešča pregled postržka kože 
pod mikroskopom.

3. trditev: tipična lokacija 
oz. kje na koži najdemo garje?
Garje najdemo med prsti rok in nog, v pregibih, kot so 
zapestja, komolčne kotanje, nad komolci, v sprednji 
pazdušni gubi, v dimljah, med ritnicama, tudi za gležnji, na 
stični površini stegen, za vratom, pasom, v popku, na prsnih 
bradavicah, za nohti, na spolovilu, pri otrocih do 2. leta 
starosti tudi na lasišču ter na dlaneh in podplatih.

4. trditev: sočasna okuŽba 
Sočasna okužba v ustanovi ali okužen družinski član ni tako 
redka, pravzaprav nam mnogokrat, ko spremembe niso 
povsem tipične, ravno to da misliti, da lahko gre za garje. 
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Vabljive hotelske postelje lahko ob neustrezni higieni skrivajo garje.

nad garje

Garje pri nas zdravimo s 5% permetrin kremo, ki jo 
nanesemo za 8–14 ur enakomerno po vsem telesu, vključno 
z vratom, dlanmi in podplati. Postopek ponovimo čez 
14 dni. V hujših primerih pri odraslih osebah uporabimo 
peroralni ivermektin. Drugod za zdravljenje uporabljajo 
še druga zdravila, npr. krotamiton, lindan, malation. Za 
manjše otroke in dojenčke uporabljamo razredčeno žveplo 
v vazelinu ali hladilnem mazilu, razredčen permetrin ali 

benzoilbenzoat. Pri otrocih koncentrirane preparate 
nanesem le na polovico telesa, za kratek čas, 

npr. 2 uri. Enako velja za nosečnice. 
Najpomembnejše pri zdravljenju garij 

je, ne glede na to, katero zdravljenje 
izberemo oz. nam ga predpiše 

zdravnik, da sočasno zdravimo 
vse družinske člane. Če tega ne 

naredimo, je verjetnost, da se 
bodo družinski člani med seboj 
ponovno okužili, zelo velika. 

ukrepi po zdravljenju

Po uspešnem zdravljenju 
dodatni ukrepi niso potrebni, 

le občasno pregledovanje 
kože vseh družinskih članov. V 

primeru ponovitve sprememb 
je treba ponovno obiskati 

zdravnika, ki bo ocenil, ali gre za 
ponovno okužbo ali so morda prisotne 

postskabične spremembe, med katerimi 
je daleč najpogostejši in najbolj trdovraten 

srbež, ki lahko vztraja na koži še mesece po uspešnem 
zdravljenju. Preventivno zdravljenje garij odsvetujemo, saj 
se tako razvija odpornost na zdravila.

* O UŠIVOSTI bomo podrobneje pisali v 4. izdaji revije Moja koža.

Obleke, 
posteljnina in 

vsakdanji pripomočki
Pri garjah moramo obleko, 

posteljnino in blazine preprati na 
najvišji dovoljeni temperaturi, kar je 

nepralnega prelikati, posušiti v sušilnem 
stroju ali zračiti 5 dni. Pršica zunaj 

roženega dela kože preživi le 2–3 dni, 
zato zračenje ali njihova neuporaba 

za nekaj dni prekine krog okužb. 
Posteljnino zamenjamo pred 

prvim in po zaključenem 
drugem zdravljenju.

zdravljenje zdravljenje
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Ušivost se pojavlja v ustanovah, kot so vrtci in šole, ter se širi s 
tesnim stikom med vrstniki in družinskimi člani. Uši ne letijo ali 
skačejo, za prehod z glave na glavo potrebujejo 30 sekund. Garje 
so v svetu razširjene bolj, kot bi si mislili. Pogosto se pojavijo pri 

osebah, ki so se vrnile s potovanj ali letovanj v hotelih, toplicah in 
apartmajih, tudi po Sloveniji. Prvi simptomi se na koži pojavijo nekaj 
tednov po izpostavitvi. Ko je diagnoza obeh pojavov potrjena, je zelo 
pomembno upoštevati higienske ukrepe in navodila za zdravljenje. 
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res dokaz nezvestobe?
A

nogenitalne bradavice se na koži pojavijo kot izrastki 
okrogle ali ovalne oblike, podobne barve kot okolica, 
lahko so svetlejši ali temnejši. Bradavice imajo ravno 
ali resičasto površino, ozko ali široko bazo. Običajno 

so velike od nekaj milimetrov do centimetra, redkeje več. 
Včasih bolijo ali srbijo, a večinoma jih ne čutimo. Če so večje, 
so lahko zelo moteče, povzročajo draženje in krvavitve. 
Anogenitalne bradavice se pojavijo na koži zunanjega 
spolovila in okrog analne odprtine, pa tudi na sluznici vulve, 
nožnice, penisa in zadnjika. Prenesejo se lahko na ustno in 
žrelno sluznico ter sluznico zgornjih dihal.

neposredna ali posredna okužba

Anogenitalne bradavice povzročajo človeški papilomavirusi 
(HPV), ki so velika skupina virusov z več kot 200 različnimi 
genotipi. Vsem genotipom HPV je skupno, da okužijo vrhnji 
sloj kože ali sluznic in se tam razmnožujejo. Nekateri virusi 
pri tem tvorijo značilne vidne spremembe – bradavice, 
nekateri pa ne. Genotipi virusov se med seboj razlikujejo 

po tropizmu – nagnjenosti, da okužijo določeno tkivo ali 
telesno regijo. Tako nekateri genotipi okužijo kožo, drugi 
sluznico, tretji oboje. Nekateri genotipi se bolje »počutijo« 
na hladnejših delih telesa, kot so roke ali stopala. Ti 
povzročajo splošno znane navadne bradavice. Nekateri 
genotipi HPV so povezani z nastankom določenih vrst 
raka, zlasti raka materničnega vratu. Skoraj vse primere 
anogenitalnih bradavic povzročata genotipa HPV 6 in 11, ki 
nista povezana z nastankom raka.

nezvestoba ni nujno vzrok

Na splošno se lahko s HPV okužimo z neposrednim stikom, 
npr. pri rokovanju (bradavice na rokah) in spolnem stiku 
(anogenitalne bradavice), ali s posrednim stikom, npr. na 
tleh javnih kopališč, savn ali garderob. Vsak genotip HPV 
ima svoj običajni način prenosa. Genotipi HPV, ki povzročajo 
anogenitalne bradavice, imajo najraje toplo, vlažno 
genitalno področje, dobro uspevajo tudi v ustni votlini ali 
zgornjih dihalih. Zato se najpogosteje okužimo s spolnim 

stikom, vendar pa ta za prenos ni nujen. Redek, a mogoč, 
je tudi posredni prenos z rokami ali s predmeti. Poleg tega 
se lahko na področju okrog spolovila pojavijo bradavice 
zaradi okužbe z genotipi HPV, ki sicer povzročajo bradavice 
na rokah ali stopalih, in jih po videzu ne moremo ločiti od 
»pravih« anogenitalnih bradavic. Pacienti vprašanje načina 
okužbe v ambulanti pogosto načnejo, saj je marsikdaj pod 
vprašajem partnersko zaupanje. Zaradi bradavic ni treba 
delati partnerske drame, saj prenos bradavic ni izključno 
spolni. Nekateri ljudje so lahko okuženi s HPV, pa nimajo 
vidnih bradavic, tako da se lahko okužijo od partnerja, ki 
nima vidnih bradavic. 

učinkovito odstranjevanje

Vzročnega zdravljenja, ki bi odpravilo okužbo, žal ne 
poznamo. Vidne bradavice odstranjujemo z zamrzovanjem 
s tekočim dušikom, s segrevanjem (pogovorno imenovanim 
»žganje«) z elektrokoagulacijo, laserjem ali radiofrekvenco. 
Uporabljamo lahko različne lokalne pripravke v obliki 
tekočin ali premazov, ki vsebujejo zdravilne učinkovine, kot 
je podofiloks. Od zdravil pri nas najpogosteje uporabljamo 
kremo, ki vsebuje imikvimod. Za operacijo (izrez) bradavic se 
odločimo le redko, pri zelo velikih bradavicah. Pri razširjenih 
bradavicah na sluznici nožnice ali zadnjika je praviloma 
potrebna laserska odstranitev v splošni anesteziji in poseg 
poteka v bolnišnici. Načine zdravljenja pogosto med seboj 
kombiniramo.
Za odpravo bradavic je le redko dovolj en sam obisk pri 
zdravniku. Kljub temu, da vidne bradavice odstranimo, 
lahko virus vztraja v navidezno zdravi koži. Zaradi tega 
bradavice, kljub temu da jih popolnoma odstranimo, 
ponovno zrastejo. Včasih se to zgodi hitro, po tednu ali 
dveh, včasih pa ponovno zrastejo šele po več mesecih 
navidezne ozdravitve. V praksi zdravljenje bradavic 
običajno traja nekaj mesecev, pri čemer najpogosteje 
kombiniramo zamrzovanje s tekočim dušikom in kremo, ki 
vsebuje imikvimod.
Bradavice so bolj odporne na zdravljenje in se pogosteje 
ponavljajo pri ljudeh z motnjami imunosti in ob jemanju 
določenih zdravil, včasih pa se iz nepojasnjenega vzroka 
trdovratno ponavljajo pri sicer povsem zdravih ljudeh. 
Bradavice, ki ponovno zrastejo, je treba odstranjevati sproti, 
saj tako zmanjšamo možnost širjenja in rasti bradavic, pa 
tudi prenosa bradavic na druge.

Zaščita tudi s cepljenjem

Kondom je zelo zanesljiva zaščita pred večino spolno 
prenosljivih okužb, kot so okužba s HIV, sifilis, hepatitis 

B in C, gonoreja, klamidija in genitalne mikoplazme. Žal 
pa je kondom zelo slaba zaščita pred anogenitalnimi 
bradavicami. Da bi se okužili, nikakor ni potrebno, da bi bili 
zelo promiskuitetni, dovolj je en sam partner in nekaj smole. 
Najzanesljivejši način preprečevanja anogenitalnih bradavic, 
razen popolne spolne vzdržnosti, je cepljenje. Cepljenje 
proti HPV, ki pomeni izjemen napredek na tem področju, je 
v Sloveniji na voljo od leta 2006. Ščiti pred anogenitalnimi 
bradavicam in pred nevarnimi boleznimi, ki jih povzročajo v 
cepivo vključeni genotipi HPV. To so predrakave spremembe 
in rak materničnega vratu, ženskega zunanjega spolovila in 
nožnice ter zadnjika.

Brezplačno cepljenje za osnovnošolke

Sprva je bilo pri nas, tako kot drugod po svetu, v uporabi 
štirivalentno cepivo, ki je ščitilo proti štirim najpogostejšim 
genotipom HPV. Danes uporabljamo izboljšano, 
devetvalentno cepivo, ki ščiti proti devetim genotipom HPV. 
To cepivo ščiti proti sedmim najpogostejšim genotipom HPV, 
ki povzročajo raka materničnega vratu, nožnice, zunanjega 
ženskega spolovila, penisa in zadnjika. Hkrati to cepivo ščiti 
pred okužbo z genotipoma HPV 6 in 11, ki povzročata več 
kot 95 % anogenitalnih bradavic. Potrebna sta dva odmerka 
cepiva, najbolje je ceptiti pred začetkom spolne aktivnosti. 
Iz držav z dobro precepljenostjo proti HPV prihajajo odlični 
podatki o upadu s HPV povezanih bolezni. Cepljenje je 
trenutno pri nas brezplačno za deklice v osnovni šoli, 
upamo pa, da bo kmalu brezplačno na voljo tudi dečkom. 
Cepijo se lahko tudi odrasli, zanje je cepljenje na voljo 
v ambulantah Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Cepljenje zaščiti pred okužbo, ni pa to zdravilo za bradavice 
ali raka, potem ko je bolezen že prisotna. Če je oseba pred 
cepljenjem že okužena z določenim genotipom HPV, pa jo 
lahko cepivo še vedno zaščiti pred preostalimi genotipi, ki jih 
vsebuje cepivo.

Viri:

1. Cubie HA. Diseases associated with human papillomavirus infection. 
Virology 2013;445(1-2):21- 34.

2. Poljak M. Review of 20 years of HPV research in Slovenia. Acta 
Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 2011;20(3):99-112.

3. Tlaker Žunter V, Košorok P, Bunič M, Sojar Košorok N. S človeškim 
papilomavirusom povezane benigne in maligne spremembe 
moškega spolovila in zadnjika. Med Razgl 2014;53 Suppl 6: 221-226.

4. Doorbar J, Quint W, Banks L, Bravo IG, Stoler M, Broker TR, et al. 
The biology and life-cycle of human papillomaviruses. Vaccine 
2012;30 Suppl 5:F55-70.

Cepljenje je 
najzanesljivejši 
način preprečevanja 
anogenitalnih pravic. 
Pri nas je na voljo 
brezplačno za deklice 
v osnovni šoli, ne pa 
še za dečke.

zdravljenje zdravljenje
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Spolno prenosljive okužbe in druge bolezni na spolovilu 
so občutljiva tema, včasih kar tabu. Tesno so povezane 
z najintimnejšimi vprašanji, odnosom do lastnega telesa 
in partnerstva, pogosto vzbujajo strah in sram. Težave 

nekateri težko priznajo celo sebi, kaj šele zdravniku. 
Marsikdo ne ve, da je dermatovenerologija medicinska 
specialnost, ki se poleg kože (dermatologija) ukvarja 
tudi s spolno prenosljivimi okužbami (venerologija). 

Najpogostejša spolno prenosljiva okužba, ki jo zdravimo 
dermatovenerologi, so bradavice na področju spolovila in 

zadnjika oziroma anogenitalne bradavice.

Ponavljanje anogenitalnih bradavic
Anogenitalne bradavice se lahko ponovijo 

tudi po uspešnem zdravljenju. Vzrok je lahko 
ponovna okužba, običajno pa ponovitvam 

botruje vztrajanje virusa v navidezno 
neprizadeti koži in sluznici. Edina učinkovita 

zaščita pred bradavicami je cepljenje.
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Učniki polnil iz hialuronske kisline

Gube

Pred Potem

Polnilo iz 
hialuronske 
kisline

Oteklina in rdečina kože, 
ki sta nastali 6 mesecev 

po prvem injiciranju 
polnila iz hialuronske 

kisline v gube ob ustih. Po 
nekajtedenskem zdravljenju 

z imusupresivom je prišlo 
do popolne ozdravitve.

strAnsKi učinKi pOLniL   
iz hialuronske kisline

S
taranje zaradi tanjšanja kože in podkožnega maščevja 
ter sprememb na kosteh povzroča spremembe na 
obrazu. Postopoma se pojavijo vdolbine pod očmi, na 
sencah, tudi na stranskem delu lic in zato koža ni več 

napeta. Zaradi delovanja gravitacije se koža spusti.
Hkrati se zmanjša količina hialuronske kisline v telesu 
in koži, kar povzroči vidne spremembe na koži, kot 
so zmanjšanje vlažnosti, debeline in prožnosti. Z 
nadomeščanjem izgubljenega volumna kože obraza, 
rok in na nekaterih drugih delih telesa lahko s polnili iz 
hialuronske kisline zgladimo gube ob ustih, vdrtine pod 
očmi, na licih, popravimo volumen ustnic, čela in senc ter 
hrbtišč rok. S hialuronsko kislino povečamo vlažnost in 
elastičnost kože ter ji tako vrnemo mladostnejši videz. 

ena najbolj priljubljenih metod

Uporaba polnil iz hialuronske kisline za pomlajevanje 
kože je danes ena od najbolj priljubljenih terapij v estetski 
medicini. Zelo dobro poveča volumen kože ali podkožja, 
poveča njeno vlažnost in v primerjavi s polnili, ki imajo 
drugo sestavino medceličnine, kot je na primer kolagen, 
povzroča zelo malo alergijskih reakcij. Ugotovljeno je bilo, 
da pride v okolici injiciranega polnila iz hialuronske tudi do 
povečane tvorbe kolagena. Ta učinek je sicer manjši kot pri 
t. i. stimulacijskih polnilih, pri katerih se volumen kože in 
podkožja obnovi s tvorbo telesu lastnega kolagena.

različna sestava za različne postopke

Polnila iz hialuronske kisline se razlikujejo po vsebnosti 
hialuronske kisline, stopnji prečne vezanosti, sposobnosti 
vezanja vode, viskoznosti, velikosti delcev kisline in drugih 
posebnostih. Glede na to se na trgu nahajajo polnila, 
ki so glede na svoje lastnosti primerna za popravljanje 

povrhnjih gub, volumna ustnic, tanjše kože čela. Naravna 
hialuronska kislina se s pomočjo encima hialuronidaze 
razgradi v 12 urah in se izloči iz telesa, zato se v polnilih 
uporablja nekoliko spremenjena, ki je dalj časa obstojna 
na razgradnjo s hialuronidazo, po podatkih proizvajalcev 
tudi do 18 mesecev. Njeno obstojnost krajša delovanje 
prostih radikalov, premiki mišic in toplota. 

Veliko znanja in občutka

Vbrizganje polnil iz hialuronske kisline je ambulantni 
postopek, ki zahteva veliko občutka za estetiko in znanja 
iz anatomije obraza, rok in drugih področij vbrizganja. 
Čeprav velja, da je njihova uporaba v izkušenih rokah 
izredno varna, pa se, tako kot pri vseh medicinskih 
postopkih, lahko pojavijo zapleti. 

Stranski učinki pri vbrizganju

Stranski učinki polnil iz hialuronske kisline so povezani 
s tehniko in mestom vbrizganja, lastnostmi polnila in 
posebnostmi posameznika. Takojšnji stranki učinki 
so povezani s postopkom vbrizganja, kot so oteklina, 
rdečina in občutljivost na dotik na mestu vbrizganja. 
Pojavi se lahko modrica, srbenje ali bolečina. Vsi so blagi 
in prehodnega značaja. Izjemno redko pride do alergijske 
reakcije ali vaskulitisa, zato lahko polnila iz hialuronske 
kisline vbrizgamo brez predhodnega testiranja. 
Modrikasto obarvanje kože na področju vbrizganja 
in zatrdlina sta posledica preveč povrhu vbrizganega 
hialuronskega polnila.

lepota lepota

Hialuronska kislina 
v človeškem telesu

Hialuronska kislina se v človeškem telesu 
nahaja v mnogih tkivih in tekočinah, 

največ je najdemo v mehkem vezivnem 
tkivu. Sodeluje pri ključnih procesih, kot 

so celjenje ran, obnavljanje tkiva in je 
podpora medceličnemu prostoru. 

Skrb za mladostni videz je eno od glavnih gonil estetske veje medicine. 
V estetski dermatologiji za odpravljanje gubic, gub in vračanje volumna 

zelo pogosto uporabljamo polnila iz hialuronske kisline. Ta polnila iz 
telesu lastne snovi so pravzaprav eno najbolj priljubljenih orožij v boju 
proti staranju. V postopkih, pri katerih jih uporabljamo, se lahko, kljub 

izkušnjam in znanju zdravnika, pojavijo zapleti. Ti so sicer redki, a kljub 
temu zahtevajo znanje in takojšnje ukrepanje.
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Pred posegom Po posegu

Posebej pozorni na 
problematična mesta

Najbolj nevarni takojšnji učinek je 
naključno vbrizganje hialuronske 
kisline v žilo, kar povzroči 
zamašitev žile in prekinjeno 
preskrbo s krvjo in odmrtje 
tkiva. Najbolj nevarni deli telesa 
za ta pojav so: področje čela 
med obrvmi, znotraj očesne 
kotanje in v bližini nosnih kril. 
Tveganje za slednje se zmanjša 
z uporabo tope kanile namesto 
igle in s počasnim vbrizganjem 
manjših volumnov hialuronske kisline. 
Zdravljenje poteka s takojšnjo uporabo 
encima, ki razgradi hialuronsko kislino, 
masažo in zdravili, ki širijo žile. 

le redko pozni stranski učinki

Pozni stranski učinki so redki in nastanejo več tednov 
ali mesecev po vbrizganju. Čeprav je bilo pri skoraj vseh 
polnilih iz hialuronske kisline takoj po vbrizganju najti 
majhno imunsko reakcijo v koži v okolici, ki bi lahko bila 
vzrok poznih stranskih učinkov, zelo redko pride do 
t. i. tujkovih granulomov, avtoimunskega vnetja brez 
prisotnosti bakterij v okolici hialuronske kisline. Slednje 
opazimo kot pojav podkožnih zatrdlin, rdečine kože, ki 
je lahko boleča na dotik. Zdravljenje poteka s pomočjo 

vbrizganja hialuronidaze, ki razgradi 
preostalo hialuronsko kislino polnila 

in nekajtedenskega zdravljenja s 
protivnetnimi zdravili.

Zaupajte izkušenemu 
strokovnjaku

Staranje prebivalstva, 
podaljševanje življenjske 
dobe in aktivnih let bodo še 
naprej glavni motor, ki bo 

povzročal povpraševanje po 
postopkih pomlajevanja s polnili 

iz hialuronske kisline. Čeprav lahko 
pride do resnih in trajnih posledic, je 

uporaba v rokah izkušenega zdravnika 
varna. Takojšnja prepoznava nastanka 

stranskih učinkov in pravilno zdravljenje vplivata 
na potek ali celo preprečita resne stranske učinke.

Viri:

1. Wollina U, Goldman A. Hyaluronic Acid Dermal Fillers: Safet 
and Efficacy for the Treatment of Wrinkles, Aging Skin, Body 
Sculpturing and Medical Conditions.Clinical MedicienRewievs in 
Therapeutics 2011; 3: 107-121.

2. Hirsch RJ, Stier M. Complications of soft tissue augmentation. J 
Drugs Dermatol. 2008; 7: 322-30.

3. Lafaille P, Benedetto A. Fillers: contraindications, side effects and 
precautions. J Cutan Aestehtic Surg. 2010; 3: 16-9.

Korekcija izgubljenega volumna kože in podkožja obraza  zaradi staranja s 
hialuronskom kislino je eden od najbolj priljubljenih posegov v estetski medicini.

oglaslepota

Polnila iz 
hialuronske kisline 

odsvetujemo tistim, ki 
imajo znano preobčutljivost 

na sestavine polnila. Previdnost 
je potrebna pri bolnikih, ki jemljejo 

imunosupresive, zdravila, ki 
vplivajo na strjevanje krvi, ali imajo 
avtoimuno bolezen, nezdravljeno 

sladkorno bolezen, vnetje kože 
na področju vbrizganja 
oziroma so to nosečnice 

ali doječe matere. 
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Najpogostejša vprašanja, 
trditve, zmote in odgovori 

– 2.del*

8.  Vprašanje:  Kako varen je botoks?

 odgovor:  
Lahko rečemo, da spada botoks med najbolj 

varna zdravila v medicini. Zakaj? Botoks deluje zelo 
specifično: v telesu deluje le na eno prijemališče. Veže 
se na presinaptične živčne končiče in ne deluje na druge 
strukture, zato je s stališča specifičnosti med najbolj varnimi. 
Tudi način vstavljanja – administracije botoksa – je takšen, 
da nudi visoko stopnjo varnosti. Botulinov toksin je lahko 
nevaren, če v dovolj veliki količini pride v krvni obtok 
in se preko krvi razširiti v številne živčne strukture po 
celem telesu, za kar bi ga morali pojesti (botulinov toksin 
v naravi povzroča zastrupitev s hrano) ali pa ga vbrizgati 
neposredno v žilo. Pri dajanju botoksa zdravilo vbrizgamo 
v mišico ali v kožo. Poleg tega vbrizgamo izredno majhne 
odmerke, ki so bistveno premajhni, da bi povzročili kakšne 
resne težave, tudi če bi prišli v celoti v krvotok. Botoks kot 
zdravilo ima namreč široko terapevtsko okno. (Terapevtsko 
okno pove, kakšna je razlika v odmerku zdravila, ko le-to 
deluje kot zdravilo, in odmerku, ko le-to deluje kot strup.) 
Da bi bil botoks nevaren, je potreben odmerek, ki je do 
100-krat višji kot tisti, ki jih dajemo pri estetski uporabi. 
Poleg tega bi takšno količino botoksa morali pojesti ali 
vbrizgati v žilo. Lahko bi rekli, da je pričakovati bistveno 
več stranskih učinkov in škodljivega delovanja, če na primer 
pojemo tableto proti glavobolu, ki jo lahko kupimo celo brez 
recepta, kot če opravimo terapijo z botoksom!

Da je botoks zelo varno zdravilo, kaže statistika in 
številne raziskave. Od prvih uporab v medicini v poznih 
80. letih prejšnjega stoletja in še posebej od prve uradne 
registracije za potrebe estetike pred skoraj petnajstimi leti, 
se po celem svetu dnevno uporablja na milijone enot, pa 
vendar do danes (ob strokovni uporabi, ko zdravilo daje 
izkušen zdravnik specialist) ni bilo opisanega niti enega 
resnega trajnega stranskega učinka.

9.   Vprašanje:  Kakšni so možni stranski 
učinki botoksa?

 odgovor:  
Pri vsakem zdravilu ali vsakem postopku, tudi 

estetskem, se lahko pojavijo neželeni učinki, ki so pri 
botoksu relativno redki, predvsem pa blagi in prehodni. Še 
najpogosteje lahko na mestu vboda z iglico vidimo drobno 
manjšo »plavico«, modrico, ki nastane zaradi vboda in ne 

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. Prvi del je bil objavljen v 
prejšnji številki revije Moja koža.

lepota lepota

Skoraj vsak dan se srečujem s 
številnimi mnenji, trditvami, 

bolj ali manj duhovitimi 
opazkami, komentarji in 

resnimi vprašanji o eni najbolj 
odmevnih in revolucionarnih 

metod pomlajevanja – botoksu. 
V različnih medijih slišimo in 

beremo laične, neosnovane in 
skorajda vraževerne trditve ter 

mite o nevarnosti botoksa. Ne 
nazadnje mi pogosto podobna in 

zaskrbljena vprašanja postavljajo 
mnogi pacienti. V prejšnji 

številki revije Moja koža smo 
obrazložili in ovrgli več mitov, ki 
se neupravičeno držijo botoksa, 

in odgovorili na vprašanja, kot 
so, je botoks res sintetični bojni 

strup, kako botoks deluje in za kaj 
ga uporabljamo, kdaj je smiselno 

začeti s terapijo, kdo naj bi 
apliciral botoks itd. V tokratnem 

prispevku odgovarjamo še na 
nekatera druga pogostejša 

vprašanja.
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Navpične gube med obrvmi kot posledica pogostega 
mrščenja postanejo z leti vidne tudi v mirovanju, ko se ne 
mrščimo.

Navpične gube med obrvmi se pojavijo ko se namrščimo.
Včasih se pojavijo tudi vodoravne pod njimi.

14 dni po botoksu: mrščenje je še možno, a znatno manj 
in gube se manj urezujejo v kožo. Opazi se tudi izginotje 
vovoravnih gub spodaj.

14 dni po botoksu: gube v mirovanju so popolnoma 
zglajene.

drobna težava, ki se jo odpravi z uporabo negovalnih krem, 
pri mnogih je ta učinek celo zaželen. Tudi znojenje je lahko 
na teh mestih manj izraženo. Ostali opisani možni stranski 
učinki so redki in so prehodnega značaja.

10.  Mit:  Po botoksu so videti vsi enako, 
»zamrznjeni« in ne morejo izražati čustev z 
obrazno mimiko.

 odgovor:  naPačno oziroma včasih 
reSnično.
Ta mit, ki je do neke mere lahko celo resničen, 

je posledica nestrokovne in slabe uporabe botoksa. 
Največkrat je to posledica hitrega učenja uporabe botoksa 
prek nekajurnih tečajev in priročnikov, kjer je pristop 
»uniformiran«. Ta narekuje, da se določi in izmeri točke 
vbrizgavanja, za katere so lahko že priporočeni odmerki. 
Posledica je, da so potem vsi pacienti videti bolj ali manj 
podobno in ker so določene mimične mišice praktično 
neaktivne, tak pacient izgubi zmožnost izražanja z 
obrazom. V resničnosti imamo ljudje različno fiziognomijo 
obraza, mimiko, različno močno uporabljamo različne 
obrazne mišice, različno smo stari, različno se staramo ... 

mesta in različne globine, glede na anatomsko lokacijo, 
vrsto mišice in individualno dejavnost vsake mišice pri 
vsakem posamezniku posebej. Takšna tehnika je bistveno 
zahtevnejša kot »uniformirano« vbrizganje botoksa in se 
je ne da naučiti na hitro, saj zahteva leta izkušenj in dela 
s številnimi pacienti. Rezultat je naraven videz. Laik pri 
takšnem načinu dela ne opazi, da je pacient dobil botoks. 
Pacienti običajno povejo, da bližnji najpogosteje opazijo in 
komentirajo le, da je nekdo videti boljše, bolj spočito, je bolj 
»odprtega videza«. Če je botoks vbrizgan strokovno in z 
občutkom, ne bo nihče že od daleč komentiral: »Ta pa je na 
botoksu.« Če se to zgodi, ima pacient slabega terapevta. 

11.  Vprašanje:  če uporabljam botoks, ali 
se bo staranje kože upočasnilo?

 odgovor:  ne
Proces staranja kože je zapleten in nanj vplivajo 

številni notranji dejavniki, naša genetika in zunanji 
dejavniki, predvsem izpostavljanje soncu. Dermatologi 
vedno gledamo na kožo celostno in poleg botoksa izvajamo 
tudi druge terapije, ki vzdržujejo kožo v dobrem stanju 
in zavirajo procese staranja. Pri nekaterih je dovolj le 

dolgoročno pripeljal do res dobrih rezultatov in lahko 
pričakujemo, da bo koža zdrava ter aktivna še v visoko 
starost. 

Dermatologi zelo pogosto vidimo, da mnogi specialisti 
drugih strok, ki se ukvarjajo z estetiko, a niso dermatologi 
in nimajo znanja na področju dermatologije, uporabljajo 
za doseganje mladostnejšega videza le botoks ali pa ga 
največkrat uporabljajo v kombinaciji s polnili in/ali različnimi 
oblikami kirurških liftingov. Posledica je, da so kratkotrajni 
rezultati sicer lahko zadovoljivi, a dolgoročno se takšna 
koža prav tako stara, in če se pacienta ne obravnava 
celostno, se bodo na koži pojavili znaki staranja. To pogosto 
vodi v nenaraven in »čuden« videz pacientov, kar opazijo 
že laiki, in je eden izmed vzrokov, da se je mnogih takšnih 
metod prijel nekoliko negativen prizvok.

12.  Vprašanje:  Se botoks uporablja le za 
glajenje gub?

 odgovor:  ne
Botoks so najprej začel uporabljati za določene 

nevrološke bolezni, pri katerih prihaja do čezmernega 
krčenja skeletnih mišic. Uporablja se v oftalmologiji 

botoksa ter izgine običajno v nekaj dneh do največ dveh 
tednih in jo lahko prikrijemo z ličili ali korektorjem. Pri 
nekaterih pacientih se pojavi glavobol, ki običajno izzveni v 
nekaj urah ali nekaj dneh. Redko so bili omenjeni glavoboli, 
ki so trajali dlje. Ker imamo lahko glavobole tudi zaradi 
drugih vzrokov in jih imamo ljudje kar pogosto, je težko 
pripisati glavobol izključno dajanju botoksa.

Neželeni učinek, ki sicer ni nevaren, a je lahko 
neprijeten, je, če bi botoks deloval tudi na mišice, kjer ne 
želimo, da deluje. Ko ga dajemo, se ne veže takoj, temveč 
difundira (se širi) v okolico, običajno kakšen centimeter do 
dva. To širjenje je do neke mere zaželeno, saj tako deluje na 
širše področje, vendar pa ga mora terapevt dobro poznati in 
upoštevati pri uporabi, saj preveliko širjenje nosi tveganje, 
da se zdravilo razširi preveč in lahko zajame tudi bližnja 
področja, na katera pa ne želimo delovati. Na primer, pri 
uporabi za zmanjševanje gub v področju čela ali med obrvmi 
lahko zajame še področje zgornje veke, zato ta postane bolj 
»zaspana« in nekoliko povešena. Do neke mere lahko to 
težavo popravimo z uporabo posebnih kapljic, sicer pa se 
težava sama od sebe popravi v nekaj tednih. Ob nepravilni 
tehniki apliciranja, napačnem mestu injekcije ali preveliki 
količini botoksa se lahko pojavi tudi podoben neželeni 
učinek na drugih mišicah, vendar lahko to s pravilno 
aplikacijo preprečimo.

Zaželeno je, da predvsem v prvih urah po postopku 
zmanjšamo fizično dejavnost, obravnavanega predela ne 
mencamo ali masiramo, saj lahko botoks preusmerimo na 
neželena mesta. Ko se dokončno veže, tega tveganja ni 
več. Če botoks daje izkušen specialist, ki dobro pozna in 
oceni anatomijo ter delovanje mimike svojega pacienta, 
upošteva pravila in odmerke, potem je verjetnost pojava 
omenjenih težav majhna. Nekateri pacienti opažajo, da je v 
času dajanja botoksa na teh mestih koža bolj suha, kar je le 

Zato ne moremo vsem dajati botoksa na enak način. 
Prav v izogib »uniformiranosti« in zaradi ohranjanja 

normalne mimike ter naravnega videza so se razvile nove 
tehnike dajanja botoksa. Z njimi lahko dosežemo, da pacient 
obdrži mimiko, to pomeni, da ko se nasmehne, začudi ali 
namršči, se bodo pojavile drobne mimične gubice, ko pa bo z 
gibom prenehal, bodo mišice sproščene tako, da se gubice ne 
bodo videle oz. bodo zmanjšane. To dosežemo z dajanjem 
izredno majhnih odmerkov botoksa na številna vbodna 

uporaba pravilno izbranih dermatoloških krem, pri drugih 
uporabimo tehnike pomlajevanja (kombinacije z laserji, 
kislinskimi in laserskimi pilingi, frakcionalnimi tehnikami, 
radiofrekvenco, uporabo lastne plazme, mikroneedelingom 
itd.). Zelo pogosto uporabljamo tudi različna polnila, ki sicer 
kože ne »pomladijo«, popravijo oziroma nadomestijo pa s 
staranjem izgubljen volumen tkiv in na način pripomorejo 
k mladostnejšemu videzu. Le takšen celosten pristop 
kombinacije botoksa in drugih dermatoloških metod bo 

pri boleznih čezmernega krčenja mišic okrog očesa in 
neuravnovešenega krčenja zunanjih očesnih mišic. Odmerki, 
ki se uporabljajo za tovrstna zdravljenja, so bistveno večji 
kot odmerki za estetske namene.

Poleg glajenja gub botoks zelo uspešno uporabljamo 
še za druge estetske namene: z vbrizganjem na določena 
mesta – določene mišice oz. dele mišic obraza in vratu – 
lahko dosežemo dvig obrvi, dvig povešenih ustnih kotičkov, 
stranskih spodnjih delov lic in povešene nosne konice. Lahko 
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Dajanje botoksa je za pacienta preprosto in hitro. Takoj po 
posegu lahko opravlja svoja vsakdanja opravila.

Kožni rak je najpogostejša oblika raka.  
Na www. euromelanoma.org se pouči o preventivi in pravočasnem odkrivanju. 

Campaign Partner With support from

enaka po vsem svetu. 
Če vam nekje ponujajo botoks po bistveno nižji ceni, 

naj bo to za vas alarm, da je najbrž nekaj narobe. Če 
zdravnik kupi botoks po redni ceni, potem ne more storitve 
zaračunati manj, kot je bila nabavna cena. Preden se 
odločite za botoks, se prepričajte, da je specialist, ki vam ga 
bo vbrizgal, zdravnik z veljavno licenco za delo v Sloveniji, 
z ustreznimi izkušnjami in znanjem. Bodite pozorni, da se 
poseg opravi v zdravstveni ustanovi, ambulanti. 

Za konec

Botulinski toksin A (po domače botoks) je varno in zelo 
učinkovito zdravilo s številnimi indikacijami v medicini. 
V estetski medicini je uporaba botoksa zelo učinkovita, 
varna in najpogostejša metoda. Žal se ga je med ljudmi 
prijel nekoliko negativen prizvok, predvsem zaradi slabe 
in nekritične uporabe. Rezultat takega dela so pacienti z 
estetsko inferiornimi rezultati, pogosto nenaravnega in 
včasih celo bizarnega videza, kar je opazno tudi laičnemu 
očesu. In to je ustvarilo splošno mnenje ter napačne 
stereotipe. 
Znanje in izkušnje terapevta, individualni pristop in 
pravilna in strokovna sodobna tehnika vbrizganja botoksa 
v kombinaciji z drugimi dermatološkimi metodami 
pomlajevanja kože so pogoji, da dosežemo visoke estetske 
rezultate naravnega videza in predvsem dejansko 
izboljšanje zdravja in delovanja kože. 

zmanjšamo čezmerno dviganje zgornje ustnice 
pri tistih, ki se jim ob smejanju in nasmehu ta 
dvigne višje, tako da se visoko prikažejo zobje in 
dlesni zgornje čeljusti. Lahko zmanjšamo maso 
glavne žvečne mišice, ki je pri nekaterih ob 
vogalu spodnje čeljusti povečana, kar daje videz 
kvadratne oblike obraza. Zmanjšamo videz 
navpičnih vrvičastih linij, ki so pri nekaterih 
močneje izražene na vratu. Uporabljamo ga za 
popravljanje nekaterih prirojenih ali pridobljenih 
asimetrij obraza, npr. neenakomerno visokih 
obrvi ali močnejšega krčenja mišic na eni strani 
obraza kot na drugi.

Poleg vezave na živčne končiče, 
ki upravljajo krčenje skeletnih mišic, se 
botoks veže tudi na končiče, ki povzročajo 
močnejše delovanje znojnih žlez in je zato 
najbolj učinkovito sredstvo za zmanjševanje 
čezmernega znojenja, predvsem pazduh, dlani 
in podplatov. Učinek po eni terapiji lahko traja 
tudi 9 mesecev ali več.

Pri nekaterih stanjih se je botoks pokazal 
kot učinkovit za zmanjševanje bolečin, kot so 
postherpetična nevralgija (bolečina, ki ostane 
po prebolelem herpes zostru), ter pri bolečih 
in čezmernih brazgotinah po poškodbah ali 
posegih.

Botoks se je pokazal kot učinkovit za 
zmanjšanje rdečice lic pri rozacei.

Pri mnogih pacientih, kjer se botoks 
uporablja za estetske namene, se je pokazalo 
več dobrobitnih učinkov. Pri mnogih so se 
močno zmanjšali tenzijski glavoboli, zmanjšale 
so se migrene.

13.  Mit:  ali je res, da z botoksom ni dobro 
začeti, saj bo, ko popusti, stanje še slabše?

 odgovor:  ni reS!
Botoks se veže le na živčne končiče in tako le sprosti 

mišice, ki poglabljajo gube. Ko učinek izzveni, mišica 
ponovno deluje popolnoma enako kot pred botoksom. Ker 
je botoks smiselno ponavljati (običajno dvakrat na leto), 
se dogaja, da se omenjene mišice zmanjšajo; posledica je, 
da ko botoks ne deluje več, le mišice manj vlečejo kožo 
in so zato gube tudi brez botoksa manj izražene. Sam to 
najpogosteje opažam pri uporabi botoksa pri posameznikih, 
ki se močno in pogosto mrščijo. Tu se pojavijo navpične gube 
med obrvmi. Ko vbrizgamo botoks, se mrščenje zmanjša, 
pacient se ne more več hoteno tako močno mrščiti in učinek 
je trojen. Prvič, zmanjša se gubanje kože med obrvmi in 
posledično se gube ne poglabljajo. Drugič, ker se ne morejo 
mrščiti, se postopoma odvadijo takšne grimase, in tudi ko 
botoks ne deluje, je mrščenja manj, gledamo bolj prijazno. 
Tretjič, ker mišice v času delovanja botoksa manj delujejo, so 
šibkejše in zato manj gubajo kožo tega predela. 

Težava videza povešene kože po uporabi botoksa 
je skoraj izključno krivda slabega terapevta, in sicer 

najpogosteje slabe presoje pacienta, prevelikih odmerkov, 
slabe tehnike (preglobok vnos) in dajanja le botoksa, ne da 
bi poskrbeli za kakovost in zdravje kože. Ne staramo se vsi 
enako in tudi mimičnih mišic ne uporabljamo vsi enako – 
govorimo o različni dinamiki mimičnih mišic. Na primer, 
določeni, tako imenovani hipertonični pacienti, ne bodo 
dobri kandidati za botoks oziroma lahko le na določenih 
predelih. Prav tako ne bo zadovoljivih rezultatov pri ljudeh 
z zelo ohlapno kožo, atrofijo podkožnega maščevja ali 
kostnine itd. Skratka, naloga dobrega zdravnika je, da pred 
vbrizganjem botoksa postavi diagnozo pacienta in nato 
določi, kakšna metoda pomlajevanja bo za posameznika 
najbolj ugodna.

14.  Vprašanje:   je terapija z botoksom 
draga?

 odgovor:  
Kaj je drago, je vedno relativno. S stališča učinkovitosti 

in cene je terapija z botoksom poceni.
Kakšna bo cena posega z botoksom, je odvisno od 

količine oziroma enot vbrizganega botoksa. Potrebna 
količina je odvisna od področja, ki se ga tretira, kot tudi od 
velikosti in aktivnosti mišic (npr. pri moških je za podoben 
učinek potrebno več botoksa).

Cene se gibljejo od približno 200 EUR za manjše 
področje, do 800 EUR in več za postopke na več delih. 
Ker gre za enkraten znesek, se mogoče sliši precej, 
vendar če damo na tehtnico na eno stran ceno različnih 
kremic v prosti prodaji, za katere proizvajalci obljubljajo 
zmanjševanje gub, in vemo, da je njihova učinkovitost zelo 
majhna, mnogokrat skoraj nična, ter da se cene takšnih 
kremic začnejo od 30 EUR navzgor, pa tudi do 1000 EUR, 
kar zadostuje za približno mesec dni uporabe in bo po 6 ali 9 
mesecih učinek minimalen ali ga pa sploh ne bo. Če na drugo 
stran postavimo botoks, katerega učinkovitost je praktično 
stoodstotna in se pojavi že po nekaj dneh po terapiji, je cena 
botoksa glede na njegov učinek pravzaprav nizka. 

14.  Vprašanje:  Ponujajo mi botoks po 
bistveno nižji ceni! je to v redu?

 odgovor:  BoDite PreViDni!
Proizvodnja botoksa je zelo zahtevna in trenutno sta 

na svetu le dve podjetji, ki proizvajata botoks za estetske 
namene. Posledica tega relativnega monopola in zahtevne 
proizvodnje je precej visoka cena botoksa, ki je približno 
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•	 Psihosomatske kožne bolezni (atopijski 
dermatitis, luskavica, akne, vitiligo, krožno 

redčenje las ...) so v razvitem svetu zelo 
pogoste in so v porastu.

•	 Bogatenje lastne identitete preko 
fizičnega udejstvovanja, umetniškega 

ustvarjanja, kreativnosti in iskanja 
življenskega poslanstva pripomore k 

zmanjševanju stresa in posledično milejšim 
izbuhom psihosomatskih kožnih obolenj.

Koža je ogledalo 
naše duševnosti.

Atopijski dermatitis 
(vir: Rassner G. Dermatologie. Lehrbuch und Atlas. München-Jena: Urban & Fischer: 2000; 126)

Koža je 
pogosto prvi 
pokazatelj 
porušenega 
ravnovesja 
v telesu, ki 
ga povzroča 
stres.

K
oža je največji čutni in zaščitni organ človeškega 
telesa. Ločuje notranjost organizma od zunanjega 
sveta, zato je nenehno izpostavljena različnim 
dejavnikom iz okolja, ki lahko na kožo delujejo 

blagodejno ali škodljivo. Hkrati se na njej odražajo različna 
dogajanja v telesu, tako normalna kot tudi bolezenska. 
V sodobnem  svetu, kjer je bistvo človekovega delovanja 
imeti, je posameznik lahko podvržen hudim pritiskom iz 
okolice in tudi pritiskom svojega lastnega uma. Družbena 
pričakovanja, s katerimi so povezane osebne želje po 
uspehu, in žalost, ki se pojavlja ob neizpolnitvi osebnih 
ciljev, lahko v telesu sprožijo različne kemične reakcije, ki 

jih skupno imenujemo stres. 
Za telo predstavljajo stres 
tudi različna bolezenska 
stanja, ki porušijo harmonično 
ravnovesje v telesu.

Stres, telo in koža

Stres vpliva na delovanje različnih organov v telesu in 
če je dolgotrajen, vodi v bolezenska stanja, ki se lahko 
kažejo kot bolečine v trebuhu, zgaga, prebavne motnje, 
psihične težave (depresija, anksioznost), velikokrat pa 
je prvi pokazatelj porušenega okolja v telesu koža. Med 
kožne bolezni, na katere v veliki meri vpliva stres, štejemo: 
atopijski dermatitis, luskavica, akne, vitiligo, krožno 
izpadanje las in ostale psihosomatske bolezni.

Kako deluje stres?

Stres lahko deluje kot poslabševalni in/ali sprožilni dejavnik 
oziroma modulator bolezni in lahko pripomore k nastanku 
ali poslabšanju bolezenskih sprememb, ki pri posamezniku 
povzročijo dodatni stres zaradi bolezni same in okrnjenega 
videza, ki ga povzročijo bolezenske spremembe na koži. 
Te znižujejo samozavest posameznika in ga stigmatizirajo. 
To vodi v začaran krog, iz katerega se bolnik le stežka reši. 
Na voljo so različne psihoterapevtske tehnike, ki lahko 
posamezniku pomagajo pri odpravljanju stresa in dvigu 
samozavesti.

logoterapija - zdravljenje s smislom

V psihoterapiji ima vidno mesto logoterapija (v grščini 
logos pomeni smisel), ki govori o pomenu spoznavanja in 
odkrivanja človekovega smisla. Logoterapijo je v 30. letih 
prejšnjega stoletja utemeljil dunajski psihiater in nevrolog 
Viktor Emanuel Frankl, ki je trdil, da je glavno vodilo 
človekovega življenja volja do  smisla. Logoterapija temelji 
na treh stebrih: 1. svobodni volji, 2. smiselnem življenju in 3. 
volji do smisla. Če človek pri odkrivanju smisla ni uspešen 
oz. ne odkrije smisla, lahko zapade v bivanjsko praznino 
(eksistencialni vakuum). V tej praznini ne more najti 
notranjega miru in zadovoljstva, navkljub vsem možnostim, 
talentom in dobrinam, ki jih ima na voljo. Če stanje traja dlje 
časa, se lahko začnejo kazati različne oblike destruktivnega  
vedenja (depresija, avtoagresija, dolgčas, zasvojenost, 
kriminal ...).

Pomoč pacientu s preusmeritvijo 
pozornosti

Z logoterapevtsko tehniko derefleksije (preusmeritev 
pozornosti) poskušamo pacientovo pretirano pozornost, ki 
sopogojuje bolezensko simptomatiko, preusmeriti v iskanje 
smiselnih nalog (npr. fizična aktivnost, branje leposlovja, 
pisanje razmišljujočih spisov, vsestranska edukacija, iskanje 
življenjskega poslanstva …). S tem želimo doseči odmik 
pozornosti od samega problema in hkrati dati spodbudo, 
da začne drugače razmišljati o bolezenski težavi (npr.: »Če 
ne bi bil bolan, ne bi nikoli odkril nekih drugih vrednot, kot 

so npr. fizična aktivnost, branje, ogled kulturnih prireditev, 
pisanje …«). To tehniko bi po Viktorju Franklu lahko 
poimenovali tudi sprememba stališča. 

logoterapija kot dodatek 
konvencionalnemu zdravljenju

Zdravljenje z logoterapevtskimi metodami daje skupaj 
s konvencionalnim zdravljenjem boljše rezultate,  tako 
na področju intenzivnosti kožnih sprememb kot tudi 
subjektivnega doživljanja bolezni in vpliva na kakovost 
življenja. Po naših izkušnjah so stanja mirovanj med 
zagoni same bolezni daljša, zagoni so manj intenzivni, 
manjše je tudi število hospitalizacij. Dermatologom, 
družinskim zdravnikom, pediatrom, alergologom in ostalim 
zdravstvenim delavcem dodatna znanja iz psihiatrije, 
psihologije in psihoterapije (tudi logoterapije) omogočajo 
boljšo obravnavo bolnikov s psihosomatskimi kožnimi 
obolenji. To potrjujejo moje lastne izkušnje in mnogo 
strokovne literature.

aktualno aktualno

Hitri tempo življenja, pritiski 
družbe in lastna pričakovanja 
lahko zelo stresno vplivajo na 

človeka. Na enega bolj, na drugega 
manj, odvisno od značaja in 

psihične strukture posameznika. 
Vse te obremenitve se lahko 

prenašajo na telesno raven 
in pripomorejo k nastanku ali 

poslabšanju t.i. psihosomatskih 
bolezni. Koža kot največji čutni 

organ je velikokrat prvi pokazatelj 
porušenega ravnovesja v telesu, 

zato moramo pri obravnavi 
kožnih psihosomatskih bolezni 

obravnavati človeka kot telesno, 
duševno in duhovno bitje. Pri tem 

so nam lahko v pomoč različne 
psihoterapevtske tehnike.

Ali veste ...
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Dejstev O 

Koža je naš največji in najtežji organ, 
saj je lahko velika do 2 m2 in težka do 
10 kg.

Koža se ves čas lušči. Vsako minuto 
se neopazno odlušči od 30.000 do 
40.000 odmrlih celic vrhnjice (najbolj 
zgornje plasti kože). V letu dni so to 
štirje kilogrami, ki večinoma končajo 
kot hišni prah.

Vrhnjica se obnovi vsakih 28 dni. 

Glavne naloge kože so nadzor 
telesne temperature, preprečevanje 
izgubljanja vode in zaščita telesa pred 
zunanjimi vplivi. 

Kurja polt, ki se pojavi, ko nas zebe, je 
eden od obrambnih mehanizmov kože 
pred pretirano izgubo toplote.

Najtanjša koža je na zgornji veki, 
najdebelejša pa na podplatih.

Koža na dlaneh in podplatih je 
drugačna kot drugod po telesu. Nima 
dlačnih mešičkov in lojnic, zanjo je 
značilen tipičen izgled z vzporednimi 
linijami. Drug je na telesu je koža na 
otip mehkejša in poraščena z dlakami, 
četudi so te večinoma zelo drobne.

V enem kvadratnem centimetru kože 
je lahko do 120 žlez znojnic.

Znoj je brez vonja. Ta se pojavi, ker 
bakterije razgrajujejo maščobne 
kisline na površini kože.

Na koži živi na milijarde bakterij 
in drugih mikroorganizmov, 
poimenovanih kožna flora. Niso 
nevarni za zdravje in imajo 
pomembno vlogo, saj pomagajo 
delovati imunskemu sistemu proti 
drugim bakterijam, virusom in glivam, 
ki povzročajo bolezni kože.

1. 7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.

6.

Koža je naš 
največji 

in najtežji 
organ. 

Jo poznate 
dovolj dobro?
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