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UVOD 

Različni postopki, preparati, zunanji in ostali dejavniki sprožajo različne odzive na koži. Je 
sprožena reakcija in rdečica alergija? So tega krivi postopki in preparati? Kakšna je razlika med 
kontaktnim in atopijskim dermatitisom? Kako prepoznamo alergijo na sonce? Gre za 
fototoksično reakcijo ali fotodermatozo? 
  
Prepoznavanje različnih odzivov na koži je ključnega pomena za pravilno izbiro nadaljnih 
postopkov v salonu, za zmanjšanje tveganja pri delu in usmerjanje strankine nege doma ter 
skupaj z nasveti za samopomoč. 
  
Povzetek je namenjen kozmetičarkam in vsem ostalim zainteresiranim, ki delujejo na področju 
kozmetike.  
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NAPREDNI KOZMETIČNI PREGLED 

 

Cilj le tega je ugotoviti stanje kože in postaviti derma-kozmetično diagnozo. Za uspešno 

kozmetično diagnozo potrebujemo podatke, ki jih lahko razvrstimo v štiri skupine: 

1. ANAMNEZA: osebni in družinski zdravstveni podatki 

2. DERMA-KOZMETIČNI STATUS: so spremembe vidne s prostim očesom (ali lečo) 

opažene na prizadeti koži ali vidni sluznici. 

3. SPLOŠNI STATUS 

4. MERITVE PARAMETROV KOŽE 

 

Spremembe, ki jih opazujemo, označujemo z izrazom vzbrsti in ocenjujemo njihove lastnosti 

kot so: 

- Oblika; 

- Število, 

- Velikost, 

- Barva, 

- Omejenost, 

- Lokalizacija in razporeditev, 

- Spreminjanje vzbrsti. 

Med vzbrsti vključujemo eritem, lise, edem in ekcem.  

Določen del strokovne literature enači ekcem in dermatitis, vendar gre pri ekcemu za 

intoleranco povrhnjice. Kaže se kot polimorfni vzorec na koži, ki je lahko endogen ali eksogen, 

spremljajo pa ga eritem, vezikule, rosenje, lihenifikacija in kasneje pridružena krastavost. 

Dodatno se lahko pojavijo senzacije kot so pekoči občutek in srbečica, koža lahko potemni in 

na mestu se razvijejo hiperpigmentacije. Osebe, ki imajo težave z ekcemi imajo pogosto 

pridruženo alergijo. 
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Vse se prične s procesom spongioze in prekinitvijo intercelularnih povezav, ki se v subakutni in 

kronični fazi kaže kot lihenifikacija s pridruženimi fisurami. V tej fazi je srbečica dominantni 

simptom. 

 

 

 

 

 

 

SPONGIOZA 

- Medcelični edem 

- Prekinjanje 

medceličnih 

povezav 

- Nastajajo 

vezikule in bule 

- Srečamo v akutni 

fazi kontaktnega 

alergijskega 

dermatitisa 

 

- Izrazit 

mikrorelief 

- Brazde 

- Ploščate 

papule 

- Edem 
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ATOPIJA 

Je izraz za gensko nagnjenost k razvoju alergijske bolezni, zato ljudi imenujemo atopiki. Ob izpostavljenosti 

alergenom razvijejo alergijsko reakcijo, ki vodi v alergijsko vnetje. Vsak posameznik reagira na različne 

alergene. Znani simptomi so konjuktivitis, rinitis, ekcem, urtikarija ali astma. 

Reakcije delimo na: 

1. NEALERGIJSKE REAKTIVNE KOŽNE BOLEZNI 

2. ALERGIJSKE KOŽNE BOLEZNI  

Pri obeh tipih gre za odziv kože na zunanje dejavnike. 

 

NEALERGIJSKE KOŽNE BOLEZNI: Iritativni kontaktni dermatitis 

Reakcija je nespecifična in ni potrebna predhodna senzibilizacija na zunanje dejavnike. Gre za reakcijo 

prirojenega imunskega sistema in se pojavi pri vsakem človeku. 

AKUTNI (TOKSIČNI) IRITATIVNI KONTAKTNI DERMATITIS: Povzročajo ga alkalne in kisle raztopine, organska 

topila, oksidanti, reducenti in fizikalni dražljaji. Razvije se v nekaj minutah in je omejen le na mestih 

izpostavljenosti. Iritanti zmotijo barierno vlogo kože (porušen stratum corneum), ki se kaže kot monoforfno 

žarišče eritematoze z občasnimi vezikularnimi spremembami in erozijami. Prizadeta območja so močno 

dehidrirana, pekoča, jih spremlja močno luščenje in ima lahko prisotno nekrozo. 

Terapija: 

- prekinitev delovanja in stika škodljive snovi; 

- hladni obkladki na rosečih erodiranih mestih; 

- za močno vnete predele lokalni kortikosteorid; 

- ob padcu vnetja preidemo na indeferentna mazila, ki pospešujejo celjenje in obnavljanje 

vrhnjice. 

 

KRONIČNI (KOMULATIVNI) IRITATIVNI KONTAKTNI DERMATITIS: nastane po dolgotrajnejšem, ponavljajočem 

izpostavljanju BLAGIM iritantom (raztopine, detergenti, mila, lug, blaga topila, voda, topikalna zdravila, 

drgnjenje kože). Gre za poškodbo lipidnega dvosloja SC s čim se okrne bariera epidermisa. To vodi v 

dehidracijo, pokanje in vnetje. Izraža se kot neostro omejena žarišča s pordelo, infiltrirano in keratolitično 

zadebeljeno kožo, ki se grobo lušču. Pogosto so prisotne tudi ragade. 

Terapija: 

- prekinitev stika in ponovnega stika z iritantom; 

- uporaba indeferentnih mazil za obnovo; 

- v kolikor je močnejše vnetje lokani nanos kortikosteoridov do zmanjšanja žarišč. 
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ALERGIJSKE KOŽNE BOLEZNI: Alergijski dermatitis, alergijski kontaktni dermatitis, urtikarija, angioedem, 

nekatere vrste pruriga, eksantemu zaradi zdravil 

Gre za reakcijo prirojenega in pridobljenega imunskega sistema na specifično spojino (antigen), ki sama po 

sebi ni škodljiva. Potrebna je predhodna senzibilizacija na alergen na katero se pojavi pretirani imunski oziv 

v prihodnosti. Nekateri imajo gensko dednost, vse skupaj pa potrjujejo z testi »in vivo« (epikutani testi) in 

»in vitro« (serumski IgE). 

ALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS: vnetna alergijska dermatoza po stiku predhodno senzibiliziranega 

alergena. Gre za spojine z dobro difundiranostjo v kožo, kjer se vežejo na peptidne nosilce. Skupaj tvorijo 

polnovredni alergen HAPTEN. Predvsem so to nikelj, dišave, krom, sestavine gume, kobalt, formaldehid, 

določena zdravila ali epoksidne smole. AKD ima svoj potek: 

1. FAZA SENZIBILIZACIJE na alergen, ki se zgodi v prvih 24 urah ob stiku, kjer ni vidnih sprememb na koži 

ali seznacije. Faza lahko traja nekaj dni do nekaj mesecev ali celo let, nato sledi spontana 

desenzibilizacija; 

2. FAZA REAKCIJE, ki pride 1 do 3 dni po izpostavitvi s specifičnim alergenom, izjemoma prej 8 do 10 ur ali 

kasneje 4 do 7 dni. 

 

AKD delimo na: 

- Akutni AKD: pojavi se čez noč z rdečimi polkroglastimi papulami, koža lahko rosi zaradi pokanja 

vezikul, lahko sledi pojav krast, katerega kasneje spremlja luščenje. Žarišča so neostro 

omejena in spremlja ga močno srbenje. 

- Subakutni AKD pri katerem imamo polimofrne spremembe z rdečkatipi papulami in 

posameznimi vezikli z zmernim luščenjem ter srbečico. 

- Kronični AKD: pridružene ragade in pigmentacije. 
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URTIKARIJA: dokaj pogosta, dedna oblika alergijske kožne bolezni. Sprožilci so predvsem zaužita živila ali 

zunanji dejavniki kot so inhalacijski alergeni, piki žuželk ali kontaktna snov (lateks). 

 

Terapija:  

- Uživanje odvajal; 

- Grenka sol; 

- Dijeta z rižem. 
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FOTODERMATOZE 
 

Gre za bolezenske spremembe kože povzročene zaradi UV sevanja. Delimo jih na: 

 

- Fototoksične; 

- Fotoalergične; 

- Metabolične fotodermatoze. 

 

Koža je naš zaščitni organ, ki lahko žarke odbije ali vsrka. Molekule, ki UV žarke v koži absorbirajo so 

kromatofore, ki ob stiku z UV prehajajo v ekscitirano stanje. S tem postanejo visoko reaktivne, kar 

povzroči fotoprodukete katere posledica je okvara tkiv, mutacije DNA, okvara encimov in sproščanja 

vnetnih snovi. 

 

FOTOTOKSIČNE: Fototoksični dermatitis 

 

Gre za nealergijsko obliko reakcijo stika kože z snovjo,ki sproži reakcijo ob UV izpostavitvi. Tto so lahko 

rastline kot so trave, peteršilj ali zelena figa saj vsebujejo furokumarine, psoralene in eterična olja, ki so 

fotosezibilizatorji. Med njih vključujemo tudi doložena zdravila (antibiotiki, rokutani) in kemikalije. 

 

Koža se vname ob prvem kontaktu, če je koncentracija fotosentibilne snovi dovolj velika in UV sevanje 

dovolj močno. Pri tem imunski sistem ne sodeluje, vidni pa so ostro omejeni areali in oteklina kože z 

mehurčki ali mehurji. Spremembe so lokalizirane, lahko tudi večje površine, če gre za peroralno jemanje. 

 

 

 
 

Terapija: 

- Preprečiti nadaljni stik z snovjo; 

- Ostranitev mehurjev; 

- Hladni obkladki; 

- Lokalni kortikosteoridi; 

- Počivanje v temnem prostoru. 
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FOTOALERGIČNE: FOTOALERGIJSKI DERMATITIS 

 

Gre za alergijsko reakcijo z imunskim odzivom telesa na določene molekule (heptane), ki ob stiku z UV 

sevanjem ekscitirajo. V kozmetičnih proizvodih so to lahko nekateri konzervansi, dišave, rastlinski 

izvlečki ali celo nekateri UV filtri. 

 

Reakcija je podobna AKD, kjer razliko potrdimo z Fotoepikutanim testiranjem. Koža je pordela, 

pristorne so papule in pustule. Lahko je lokalizirano ali zajame večjo površino. Večnoma se reakcija 

pojavi v spomladansko-poletnem obdobju, ko je količina UV sevanja močnejša. 
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SLOVAR 

 

ERITEM: površinska rdečica kože, ki se izraža v lisah 

 

 
 

LISA: madež, pega ali makula, ki se razlikuje po barvi kože – rjava, rdeča, rumena, 

modro vijolična. 

 

 
 

EDEM ali oteklina: nakopičenje tekočine v tkivu med celicami. 
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VEZIKULA: mehurček, vesicula je vzbrst napolnjena z bistro ali krvavo tekočino. 

Poznamo subepidermalne, intraepidermalne in subkronealne. 

 

 
 

BULA: ali mehur, podobna mekurčku le večja od fižola. 

 
 

PAPULA: ali buncica je vzbrst trda na dotik, manj kot 1 cm premera. Lahko je 

ploščata, konveksna ali šiljasta. Nastane zaradi povečanega števila epidermalnih 

celic – ANKTOZA. 
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ATROFIJA: tanjši epidermis 

 

AKANTOZA: debelejši epidermis 

 

SPONGIOZA: medcelični edem 

 

HIPERKERATOZA: zadebeljen ali debel SC (stratum corneum) 

 

PARAKERATOZA: vidni ostanki jeder celic v SC 

 

DISKERATOZA: prezgodnje oroženevanje SC 
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