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s Na koži se kaže,  
kaj se dogaja v nas

Bolezen razvitega zahodnega sveta – Odgovor obrambnega sistema na različne alergene  

iz okolja – Znaki atopijskega dermatitisa se lahko pokažejo že pri trimesečnem dojenčku – 

Neznosno srbenje in krvaveče rane – Problematika kortikosteroidov 

Tekst:  Jerca Zajc Šušteršič

»Biti otrok bi moralo biti najbolj brezskrbno obdobje v živ

ljenju človeka. A zame je bilo vse prej kot to. Prvi znaki 

bolezni so se na mojem telesu pojavili, ko sem bila stara 

le nekaj mesecev. Še preden sem dopolnila eno leto, sem se vsako 

noč uspela spraskati in zgristi do krvi. Pri letu in pol sem imela iz

puščaje že po vsem telesu. Več sem bila po bolnišnicah kot doma. 

Kilogrami mazil, teh in onih, niso kaj dosti pomagali. Ne le jaz, vsa 

moja družina je bila na robu obupa. Kdaj se bo to trpljenje končalo? 

To je bilo edino, kar sem se spraševala,« pripoveduje danes 35letna 

Mariborčanka Tina Mesarič. 

V zgodbi se najde prenekateri slovenski otrok, mladostnik ali odrasel. 
Atopijski dermatitis je namreč bolezen, ki se v zahodnem svetu že več 
let zelo širi, ima jo kar približno petina prebivalstva, daleč največ med 
njimi je prav otrok. Pri skoraj dveh tretjinah obolelih se pojavi v prvem 
letu življenja, v 80 odstotkih do drugega leta, v 90 odstotkih pa do pete-
ga leta. Pri dveh tretjinah otrok bolezen izzveni do pubertete, a se lahko 
kadarkoli v življenju spet pojavi, pri tretjini pa ostane. Med odraslimi je 
obolelih od pet do osem odstotkov prebivalstva. Skrb vzbujajoč je tudi 
podatek, da za atopijskim dermatitisom v zadnjem desetletju vse bolj 
zbolevajo tudi ljudje v odrasli dobi, v preteklosti tega skorajda ni bilo za-
znati. Razlogov za to naj bi bilo več, med drugim vse več alergenov okoli 
nas pa tudi vse bolj onesnaženo okolje. K sreči večina otrok trpi za blago 
obliko, tistih najtežjih oblik, kot je bila Tinina, ki močno zaznamujejo bol-
nikovo življenje, je dober odstotek. Večina nas o atopijskem dermatitisu 
še danes mnogo premalo ve, marsikdo ob omembi zamahne z roko, češ, 
»kožna bolezen, nič hujšega«. A dejansko gre za mnogo, mnogo več kot 
nekaj nepomembnih izpuščajev na telesu; koža pri bolnikih s hudo obli-
ko bolezni je pogosto odprta rana, vneta, vlažna, robustna, zadebeljena, 
krvava, pogosto vsa v hrastah. In neznosno srbi. Gre za kronično bole-
zen, ki jo zelo pogosto spremljajo tudi seneni nahod, astma in številne 

alergije na hrano. Pri dveh tretjinah bolnikov z atopijskim dermatitisom 
se razvije tudi seneni nahod, tretjina, po nekaterih podatkih pa celo do 
polovica, jih zboli za astmo, okoli 60 odstotkov otrok z atopijskim derma-
titisom pa naj bi imelo dokazano alergijo na najpogostejše prehranske 
alergene, tj. mleko, jajčni beljak, pšenična moka, soja, arašidi, ribe in 
morski sadeži, žita ter tudi različne vrste sadja in zelenjave. Ko je bila 
Tina otrok, ni imela nobene posebne diete, saj takrat bolezni sploh še 
niso povezovali s hrano. In še danes je predvsem po mnenju bolnikov 
vpliv hrane na bolezen podcenjen.

Genski in okoljski dejavniki
Zakaj sem se z atopijskim dermatitisom rodil prav jaz? To je vpraša-

nje, s katerim si bolniki pogosto belijo glavo vse življenje, a natančne-

ga vzroka tudi po desetletjih raziskav ne vedo niti strokovnjaki. »Gre 

za kombinacijo genskih in okoljskih dejavnikov. Atopijski dermatitis je 

pogostejši pri osebah, ki imajo v družini druge atopijske bolezni, kot so 

astma, alergijski nahod ali alergijsko vnetje oči. Atopija sicer pomeni 

nagnjenost telesa k tvorbi posebnih protiteles tipa IgE, ki nastanejo kot 

odgovor obrambnega sistema na različne alergene iz okolja, teh pa je, 

kot vemo, vedno več. In od tod tudi ime bolezni. Devetdeset odstotkov 

oseb z atopijskim dermatitisom ima alergijsko obliko bolezni, a obstaja 

tudi nealergijska oblika, pri kateri so vsi alergološki testi bolnika nega-

tivni. Vzrok za bolezen je pogosto tudi okvara naravne pregrade kože, 

bolniki imajo v roženi plasti kože zlasti manj posebnih maščob, kot so 

holesterol, esencialne maščobne kisline in ceramidi. Bolnikom pogoste-

je primanjkuje tudi posebne beljakovine, filagrina, ki povezuje celice po-

vrhnjice med seboj. Pri takšni koži je tudi izguba vode skozi povrhnjico 

večja, koža postane suha in se lušči. Vse skupaj pa povzroča tudi večjo 

prepustnost za alergene – poleg njih so v hrani pomembni tudi inhala-

cijski alergeni, kot so pršice v hišnem prahu, perje, živalski epitel, pelodi 
trav, dreves, zeli in plesni – pa tudi bakterije in  virusi ter druge dražeče 

snovi iz okolja,« pojasnjuje prim. Vlasta Dragoš, dr. med., specialistka 
dermatovenerologije. 
Ko se človek rodi, na njegovi koži še ni znakov prihajajoče bolezni. Ti se 
navadno pojavijo okoli tretjega meseca, izjemoma že prej. Izpuščaji se 
najprej pojavijo na licih, čelu, lasišču in za ušesi, spremembe pa se nato 
lahko razširijo na zgornji del telesa in na okončine. Koža je rdeča, suha, 
s sledovi praskanja in drgnjenja, značilno je rosenje, območje pleničk je 
neprizadeto. Pri otrocih med 2. in 12. letom so za atopijski dermatitis 
značilna vnetna žarišča v pregibih komolcev, kolen in dlani, ki se lahko 
razširijo tudi po celotnem telesu, podobno kot pri odraslih. Prizadeto je 
območje ust, vek, vratu in celotnega obraza. Koža je zadebeljena, rde-
ča in suha s sledovi praskanja in krastami. Značilno je tudi luščenje in 
rosenje kože. Če bolezen ne izzveni v otroštvu, je za obdobje pubertete 
običajno le še poslabšanje stanja oz. prizadetosti kože. Ta je prizadeta 
na različnih delih telesa in močno poškodovana ter neizmerno srbi. Po 
pripovedovanju bolnikov se takšnega srbenja ne da opisati niti primer-
jati z »običajnim« srbenjem, ki spremlja denimo pik komarja ali ose. Gre 
za neskončno agonijo, pripovedujejo oboleli. »Grozljiv neznosen srbež 
me je držal v krempljih. Zvečer, preden sem odšla v posteljo, sem se 
pogosto zaprla v kopalnico in se praskala tudi več ur. Srbež je postal del 
mene – nekaj, od česar nisem mogla pobegniti niti v sanjah. Nisem si 
ga sama izbrala, šlo je za posledico moje bolezni. To obdobje je trajalo 
toliko časa, da sem pozabila, kakšen je občutek, če te koža ne srbi, ne 
peče in ne boli. Spanje je iz muke postopoma preraslo v agonijo. Navad-
no sem zaspala šele po četrti uri zjutraj, a kaj, ko sem se že čez nekaj 
ur morala zbuditi in brez izgovorov začeti dan. Lokalni kortikosteroidi 

so bili le malo v pomoč, večinoma sem prejemala injekcije in bila tudi 
hospitalizirana. Bolečina, ki sem jo občutila ob pokanju vnete in suhe 
kože, je bila blagodejna, saj je za trenutek ta presneti srbež izginil. Os-
tala je le globoka, krvaveča rana. Odprte rane so bile tako obsežne, da 
so se nanje lepila moja oblačila. Prenehala sem se ukvarjati s športom, 
prenehala sem s plesom, ki me je osrečeval. Moja koža ni prenesla niti 
kapljice potu. Padla sem v depresijo,« svoj boj z zahrbtno boleznijo opi-
suje Tina Mesarič. 

Ko je psihični pritisk hujši od telesne bolečine
Bolniki z atopijskim dermatitisom pogosto bijejo tudi hud duševni boj, 
včasih je ta celo še hujši od telesnih bolečin, in so družbeno zaznamo-
vani. V prvi vrsti vprašanje, zakaj prav jaz, najbolj zaznamuje otroke in 
mladostnike, v tem obdobju je namreč zunanji videz zelo pomemben, 
bojujejo se z razumevanjem oziroma nerazumevanjem okolice, težko 
sprejemajo same sebe. Vse to pogosto vodi v osamljenost, depresijo, v 
nezmožnost »normalnega« delovanja, »normalnega« življenja, »normal-
nega« vsakdana. »Ko sem šla po ulici, so ljudje strmeli vame. Pa tudi če 
niso, sem imela tak občutek. Pogosto so me tudi ustavljali in postavljali 
neprijetna vprašanja. Spominjam se, da so s prstom kazali name, zato 
sem se že zelo zgodaj zavedala, da izstopam. Bila sem tudi povsem ne-
prespana, saj me je namesto budilke običajno prezgodaj zbudilo srben-
je,« pripoveduje Hana Hozjan, še ena bolnica z atopijskim dermatitisom.
Diagnozo postavi zdravnik, dermatolog, pediater, včasih tudi splošni 
zdravnik, a ker bolezen pri vsakem bolniku poteka drugače, je tudi 
zdrav ljenje zelo individualno, pri zmernih in težjih oblikah pa tudi zelo 

Devetdeset odstotkov oseb z atopijskim dermatitisom ima alergijsko 
obliko bolezni, a obstaja tudi nealergijska oblika, pri kateri so vsi 
alergološki testi bolnika negativni.
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Atopijski dermatitis je bolezen, ki se v zahodnem svetu že več let 
zelo širi, ima jo kar približno petina prebivalstva, daleč največ 

med njimi je prav otrok.

zahtevno in dolgotrajno. Vse se začne in konča z nego, ki je ključnega 
pomena. Pri lažjih oblikah bolezni se lahko bolnik ob pravilni negi izogne 
uporabi zdravil. Negovalni preparati za nego atopijske kože vsebujejo 
oljno in vodno bazo, ki dajo koži potrebno maščobo in obenem prepre-
čujejo izhlapevanje vode. Pri vlažilnih kremah brez olja je treba biti pre-
viden, saj lahko kožo še dodatno izsušijo, kreme z večjo vsebnostjo olja 
pa so lahko dražeče. Pomembno je tudi, da kožo večkrat na dan obilno 
namažemo. Čim bolj naravno mora biti tudi milo, še bolj priporočljivi so 
sindeti ali sintetični detergenti, torej milo brez mila. Predvsem pa velja, 
manj je več. Nekaterim bolnikom ustrezajo kopeli ter mokro povijanje 
prizadetih delov, mnogim to prinese olajšanje. 
Na vprašanje prizadetih, kateri proizvod uporabiti, pa tudi zdravniki 
nimajo jasnega odgovora, kajti kar nekomu ustreza in ga lahko vsaj 
delno odreši muk, lahko pri drugem bolniku stanje  močno poslabša, 
prav tako  lahko proizvod, ki je dalj časa blažil simptome bolezni, že čez 
noč te še poslabša. Kadar pa nega ne zadostuje, zdravnik za lokalna 
vnetja običajno predpiše blage do zmerno močne lokalne kortikosteroi-
de ali lokalne imunomodulatorje v kombinaciji z antihistaminiki. Slednji 
sicer na sam atopijski dermatitis nimajo pomembnega vpliva, a lahko 
z blokiranjem histamina (biološka snov v telesu ali živilih) pripomorejo 
k zmanjšanju vnetja, srbenja pa pri bolnikih z atopijskim dermatitisom 
bistveno ne ublažijo. Kadar pa tudi ta zdravila niso učinkovita oziroma 
kadar je huje prizadet večji del površine telesa, pa je običajna odločitev 
za sistemske kortikosteroide (tablete, injekcije), sistemske imunomodu-
latorje ali UV-terapijo. Kadar pride do sekundarnih okužb, jih zdravijo z 
antibiotiki, antimikotiki ali antivirusnimi zdravili. 

Kortikosteroidi: rešitev ali prekletstvo
Kortikosteroidi so naravni steroidni hormoni, ki nastajajo v našem tele-
su v skorji nadledvične žleze in vplivajo na številne fiziološke procese v 
telesu, kot so odziv na stres, imunski odziv in uravnavanje vnetij, pres-
nova ogljikovih hidratov in beljakovin, uravnavanje elektrolitov v krvi in 
vedenje, na podlagi teh procesov pa so narejena tudi številna zdravila. 
Pri bolnikih z akutnimi in kroničnimi vnetnimi stanji kože so lokalni korti-
kosteroidi že več desetletij temeljna terapija. »Kortikosteroidi so odlična 
protivnetna zdravila, ki jih prejemajo bolniki za zdravljenje številnih kro-
ničnih vnetnih bolezni, ne le v dermatologiji, pač pa tudi v revmatologiji, 
pri sistemskih boleznih veziva, pri kroničnih vnetnih črevesnih boleznih 
ter za zdravljenje raka. Varna mesečna poraba lokalnega kortikostero-
ida v dermatologiji je za majhnega otroka ocenjena na 15 gramov na 
mesec, za večjega do 30 gramov, za odraslega bolnika od 60 do 90 
gramov na mesec. Torej približno en gram mazila na kilogram telesne 
teže na mesec. Bolnik, ki potrebuje večje količine, potrebuje sistemsko 
zdravljenje z drugimi imunosupresivnimi zdravili, biološkimi zdravili, za 
katere stroka upa, da bodo v prihodnosti prinesla preboj. Pričakujemo 
tudi registracijo še nekaterih novih zdravil s sistemsko terapijo bolnikov 
z najtežjim potekom bolezni,« pojasnjuje dr. Dragoš. 
A ne glede na to, da so kortikosteroidi marsikateremu bolniku večkrat 
dobesedno pomagali preživeti hude bolečine in stanja, ki spremljajo 
bolezen, se kortikosteroidov v javnosti vse bolj drži, milo rečeno, dvom-
ljiv sloves; vsi vemo povedati, da so to »tiste kreme, ki tanjšajo kožo«, 
zmanj ševali naj bi tudi delovanje žlez lojnic in vodili v dodatno okvaro 
kožne pregrade, po trditvah nekaterih pa celo povzročali hudo odvis-
nost, dolgoročno stanje prizadete kože pa naj bi samo poslabšali. Na 
spletu kroži kar nekaj zgodb o »peklu«, skozi katerega so šli bolniki, ki 

so prenehali uporabljati kortikosteroide in so ob tem imeli občutek, kot 
da  »gorijo pri živem telesu«, odvajanje pa da lahko traja tudi več kot leto 
dni. Takšno stanje ima že tudi ime, gre za tako imenovani sindrom rdeče 
kože (ang. Red skin syndrome, RSS), za odvisnost od kortikosteroidov, 
o katerem se, tudi zaradi pritiska združenj bolnikov, socialnih omrežij in 
blogerjev vendarle vse več govori in piše. Bolniki naj bi ta sindrom razvili 
zaradi dolgotrajne in neustrezne uporabe predvsem srednje in visoko 
potentnih lokalnih kortikosteroidov, njihova koža pa naj bi bila še veliko 
bolj prizadeta, kot je bila pred uporabo zdravil. Kot trdijo posamezni bol-
niki, naj bi odvajanju sledilo občutno izboljšanje stanja kože. 
Ne glede na vse pritiske Ameriška dermatološka akademija v zadnjih 
smernicah glede uporabe lokalnih kortikosteroidov sindroma rdeče 
kože  kot možnega nezaželenega stranskega učinka ni navedla, previ-
dni so tudi domači strokovnjaki. »Zdravniki takšnih bolnikov pri svojem 
delu praviloma ne srečujemo, saj zavračajo uradno medicino in se želijo, 
kot pravijo sami, očistiti zdravil in ne prihajajo več na preglede. Sem 
se pa v svoji dolgoletni praksi v nekaj posameznih primerih srečala z 
bolniki z generaliziranim ekcemom, za katere smo ugotovili, da so ime-
li vsi močno oslabljeno delovanje nadledvične žleze, da so potrebovali 
endokrinološko obravnavo in terapijo v obliki nadomestnih hormonov 
nadledvičnice. Ob nadomestni terapiji se jim je umiril tudi ekcem, kar 
pove, da ni bil glavna težava,« opisuje izkušnje zdravnica Vlasta Dragoš.
A kot rečeno, uporabniki o kortikosteroidih mnogokrat podvomijo. »Ob 
pogosti uporabi lokalnih kortikosteroidov je značilno, da se učinek zdra-
vila zmanjšuje in da je za enak učinek sčasoma potreben pogostejši 
nanos, prehod na lokalne kortikosteroide z višjo potenco in kolobarjenje 
z različnimi kortikosteroidi. Tukaj se bolniki, vsaj moja izkušnja je taka, 
počutimo neslišane in nerazumljene, saj kortikosteroidi začasno resda 
omilijo simptome bolezni, vzrok pa še vedno ostane. In navodila, da lah-
ko kremo uporabljamo le nekaj dni, nas spravljajo v obup, saj se ob 
prenehanju simptomi spet vrnejo in tako bolniki lokalne kortikosteroide 
na dnevni bazi uporabljamo desetletja. Veliko težavo vidim v tem,  da 
v zadnjih dvajsetih letih ni bilo velikega napredka v zdravljenju bolezni. 
Zadnje zdravilo pri nas je bilo namreč odobreno leta 2001 (elidel), to 
je skoraj pred dvajsetimi leti. Tukaj zelo razumem tudi stisko dermato-

logov, saj nam seveda želijo pomagati, a nam nimajo s čim in je tako 
predpisovanje kortikosteroidov doktrina. Zdravniki se tako spopadajo s 
prevelikimi pričakovanji nas bolnikov in so zaradi tega v stiski tudi sami. 
Mi pa seveda še toliko bolj. Osebno si veliko obetam od prihajajočega 
biološkega zdravila,« optimistično razmišlja Tina Mesarič, ki je prav z na-
menom, da bi bili ljudje s podobnimi težavami, kot jih ima sama, slišani 
in bolje razumljeni, ustanovila zavod Atopika, kjer bolnikom z atopijskim 
dermatitisom ponujajo vse potrebne informacije za kvalitetnejše življe-
nje in – kar je morda še pomembneje – vso podporo in razumevanje, ki 
ju potrebujejo. 

Psihosomatika kožnih bolezni
Obstaja pa tudi drugačen pogled na pojav in porast kožnih bolezni, tudi 
na atopijski dermatitis. Nekateri strokovnjaki so prepričani, da koža 
zgolj odstira notranjost človeka, prav vsa njegova občutja in stanja, zato 
je treba k vsakemu zdravljenju pristopiti celostno. Eden takih je Slobo-
dan Vujasinovič, dr. med., specialist za kožne in spolne bolezni. Zanj 
je koža mnogo več kot zgolj koža, je kazalnik vsega, kar se dogaja v 
človeku. Razkriva, kakšen odnos imamo do sebe, kakšnega do drugih, 

kakšne so naše zamere, bolečine in strahovi; gre za psihodermatologijo 
ali psihosomatiko v dermatologiji. In kot pravi, je atopijski dermatitis 
tako kot vsaka druga kronična bolezen psihosomatskega izvora. 
»Povsem jasno je, zakaj ima razviti zahodni svet težave s kožnimi bo-
leznimi. Težave s kožo se pojavljajo izključno tam, kjer je svet imetja. 
Namesto v to be živimo v svetu to have: več imaš, več veljaš. Kar 40 
odstotkov Slovencev ima težave s kožo zaradi stresa in načina življenja. 
Tam, kjer še obstaja svet, v katerem materialne dobrine in popolnost za 
vsako ceno niso vodilo, takšnih težav nimajo.« 
Za Vujasinoviča je atopijski dermatitis bolezen perfekcije, ki jo na otroke 
največkrat prenesejo njihovi starši. »Ko bi le bilo tako preprosto,« od-
govarja dr. Dragoš.  »Samo s pozitivnim mišljenjem se bolezni žal ne 
da pozdraviti, je pa res, da stabilno psihično stanje, sprejetje bolezni 
in samega sebe z vsemi svojimi napakami, tudi kožnimi vred, bolnika 
gotovo pelje v pravo smer,« se strinjata bolnici Tina in Hana, ki sta ob 
kombinaciji zdravil in pravilni negi dosegli, da je njuna bolezen že nekaj 
let v remisiji, tako da naključni mimoidoči ob pogledu nanju ne sluti, da 
sta uspešno izbojevali že nekaj bitk. Žal pa v vojni z neozdravljivo bole-
znijo (še) ni mogoče zmagati …                      ■

Koža pri bolnikih s hudo obliko bolezni 
je pogosto odprta rana, vneta, vlažna, 
robustna, zadebeljena, krvava, pogosto 
vsa v hrastah. In neznosno srbi.

Izpuščaji se najprej pojavijo na licih, čelu, lasišču 
in za ušesi, spremembe pa se nato lahko razširijo 
na zgornji del telesa in na okončine. 


