Moja koza

Kožni
izrastki

po nepotrebnem obremenjujejo

videz

naše kože
ODSTRANIMO MOTEČE IZRASTKE

Na naši koži se lahko pojavi veliko različnih izrastkov, ki pa niso nevarni. Za večino ljudi so le estetsko moteči. Z leti se
število nekaterih izrastkov lahko povečuje, zato jim rečemo kar starostne bradavice. To pa zmeraj ne drži, saj te večinoma
s staranjem nimajo nobene povezave, saj se lahko nekatere pojavijo že v najstniških letih oziroma jih najdemo na koži ljudi
vseh starosti. Vzroki za nastanek tičijo nekje drugje, v genetskem zapisu.

Različni vzroki nastanka
Velikokrat najdemo med družinskimi člani različnih generacij večje število enakih
izrastkov. Zunanji vplivi lahko povzročijo povečanje števila nekaterih izrastkov, ki
se pojavijo predvsem na soncu kronično izpostavljeni koži, medtem ko se drugi
pojavijo večinoma na pokritih delih telesa ali kožnih pregibih. Vzroki nastanka so
lahko tudi hormonske spremembe, ki se dogajajo med nosečnostjo ali debelostjo
in staranjem, ter motnje metabolizma maščob. Za mnoge izrastke vzroki nastanka
danes še niso znani.
Izrastki so predvsem estetsko moteči
Izrastkov na koži je veliko vrst, v glavnem pa ti niso nevarne kožne spremembe.
Moteči so predvsem iz estetskih razlogov in redkokdaj zaradi svoje velikosti,
slednji predvsem v kožnih pregibih. Poškodujejo se lahko zaradi drgnjenja
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kože v pregibih ali z oblačili. Pomembno je vedeti, da ponavljajoče drgnjenje
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izrastkov in kože ni dejavnik tveganja za nastanek kožnega raka katerekoli vrste.
spec. dermatologije
Preventivne odstranitve takšnih izrastkov na kirurški način z ekscizijo zato niso
potrebne. Posledice slednjih so včasih lahko večje postoperativne brazgotine, ki so lahko še bolj moteče od samih izrastkov.
Najpomembnejše je, da dermatolog pred kakršnimkoli odstranjevanjem postavi ustrezno diagnozo. Od te je odvisno, ali
je izrastek sploh treba odstraniti, nato pa se, glede na vrsto izrastka in njegovo lokalizacijo, izbere najprimernejša metoda.

Katere vrste odstraniti iz estetskih razlogov?
Seboroična bradavica (lat. Verruca seborrhoica) je zelo pogost izrastek, ki se lahko pojavi kjerkoli na telesu.
Temu izrastku najpogosteje »udomačeno« rečemo starostna bradavica, kar je včasih nekoliko nepravilno, saj jih lahko
najdemo pri nekaterih osebah, ki so mlajše od 30 let. Njihovo število se z leti praviloma povečuje. Pacienti z izredno
velikim številom seboroičnih bradavic imajo pogosto v bližnjem sorodstvu osebo, ki ima prav tako veliko število
seboroičnih bradavic. Na površini kože se najprej pojavi hrapava tanka bradavica, belo-kožne ali svetlo rjave barve,
postopno postane debelejša in temnejše rjave ali celo črne barve. Velikost je v razponu od 1 mm do več centimetrov.
Ko se zaradi drgnjenja v pregibih ali pogostega namakanja v vodi stanjša, je lahko tudi rožnate ali rdeče barve, ko pa se
zadebeli, je njena površina svetlečega, mastnega videza.

SEBOROIČNA BRADAVICA
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Akrohordon (lat. Acrochordon) je tudi zelo pogost ozkopecljati izrastek kožne barve, ki je lahko velik od 1 mm do
5 cm, redko tudi več. Pogovorno mu rečemo pecljati fibrom ali mehki fibrom. Vzrok nastanka ni dokončno pojasnjen.
Drgnjenje kože, rastni faktorji med nosečnostjo, odpornost perifernih tkiv na inzulin pri sladkorni bolezni so le
nekateri od domnevnih vzrokov. Najpogosteje se pojavlja v kožnih pregibih, pa tudi na vekah in drugih delih telesa.
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Kirurške in nekirurške metode odstranjevanja
Danes poznamo mnoge metode odstranjevanja
kožnih izrastkov, ki jih v osnovi delimo na kirurške in
nekirurške metode. Med kirurškimi je najpogostejša
izrez spremembe – ekscizija, pa tudi t. i. shave ekscizija
in odstranitev z ostro žličko, pri kateri odrežemo oziroma
odstranimo spremembo samo do nivoja kože. Med
nekirurškimi metodami uporabljamo zamrzovanje s
tekočim dušikom – krioterapija, odstranitev z električnim
tokom, kot so elektrokoagulacija, elektrodesikacija in
fulguracija, elektrokavterizacija, odstranitev s pomočjo
radiofrekvenčnega toka, ablativnega laserja ali z
lokaliziranim, srednje globokim kemičnim pilingom.
Težko se je opredeliti za najboljši način odstranjevanja

glede na diagnozo izrastka, saj je pri tem treba upoštevati
več dejavnikov, med katerimi je najbolj pomembna
usposobljenost terapevta in njegova izkušenost z
metodami, ki jih uporablja, ter dostopnost do sodobnih
medicinskih aparatur. Vsekakor je manj smiselno izvesti
odstranitev na način, pri katerem se odstranita obe plasti
kože in še podkožje pri izrastkih, ki ležijo na površini kože
in jih je možno odstraniti tako, da po zacelitvi brazgotina
ni opazna. Odstranjevanje izrastkov iz estetskih razlogov
ne pokriva državna zdravstvena zavarovalnica, zato je
njihova odstranitev popolnoma samoplačniška. Postopki
odstranjevanja izrastkov so sicer pri nas cenovno povsem
dostopni in sprejemljivi.
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Dermalni nevus (lat. Nevus papillomatosus) je izrastek, ki ga imenujemo tudi fibrom. Gre za izrastke nad nivojem
kože, ki so pogosto kožne barve kože, lahko delno ali v celoti rjavo pigmentirani, pogosto se pojavljajo na obrazu in
trupu. Dermalni nevus sestavlja skupek celic globoke plasti kože, dermisa. Vzrok nastanka ni znan, zelo verjetno pa je
povezan z motnjami delovanja nekaterih genov. Pogosti so pri več družinskih članih hkrati.

DERMALNI NEVUS
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Dermatologija
Ksantelasma na vekah (lat. Xanthelasma palpebrarum) ni tako redek izrastek. Najpogosteje se pojavlja na
notranjem delu zgornjih ali spodnjih vek v obliki rumeno belkastih bunčic, ki se postopoma povečajo v večje, bolj
opazne in estetsko moteče rumenkaste izrastke. Glede na lokalizacijo in način nastanka ločimo več vrst ksantelazem.
Najpogostejša je ksantelazma na vekah in nastane zaradi odlaganja holesterola v kožo; pri nekaterih vrstah ksantelasem
se hkrati pojavi tudi motnja metabolizma maščob. Ko s preiskavami ne najdemo bolezenske motnje v metabolizmu
maščob, vzrok njihovega pojava ni jasen.

KSANTELASMA NA VEKAH
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Hiperplazija žlez lojnic (lat. Hyperplasia glandulae sebacealis) je pogost izrastek na od sonca kronično okvarjeni
koži. Predvsem pri bolj mastnem tipu kože se celice žlez lojnic pod vplivom UV žarkov pomnožijo, kar je opaziti kot
izrastek tipičnega videza, ki se pojavi na čelu in licih. Videti so kot male bunčice, rumene barve, velikosti do 3 mm.

SEBACELNA HIPERPLAZIJA NA ČELU

Delovni čas po predhodnem naročilu:
torek: 8.00–16.00
četrtek: 16.00–20.00
petek: 8.00–16.00
sobota: 8.00–12.00
ostali dnevi in termini po dogovoru.

Siringomi (lat. Syringoma) so nekoliko manj pogosti benigni tumorji žlez znojnic, ki se nahajajo v okolici oči,
pogosto na spodnjih vekah, pa tudi drugje na obrazu, pod pazduhami in na zgornjem delu trupa. Videti je manjše, do
3 mm velike trde bunčice, kožne ali rumenkaste barve, ki se na spodnji veki pojavljajo v skupinah.
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