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ZGRADBA KOŽE
• Koža je po svoji zgradbi, ki je različna 

glede na starost, spol, raso in 
lokalizacijo, zelo razčlenjen organ. 

• Površina kože je 1,2 do 1,8m2; 
debelina je od 0,5 do 1,5mm (brez 
maščevja), teža pa znaša do 16% 
telesne teže. 

• Lahko rečemo, da je največji organ
človeka ter ’’živi zaščitni plašč’’ pred 
okoljem.

Epidermis ali povrhnjica (poro-
ženela plast, bazalna plast) Zaščita

Dermis ali usnjica / vezivno tkivo 
(elastin in kolagenska vlakna)

Čvrstost, 
prožnost

Subcutis ali podkožje / vezivno 
tkivo (maščobna plast)

Zaščita 
pred 
izgubo 
toplote



FUNKCIJA  KOŽE
• Zaščita pred UV-žarki
• Zaščita pred mehaničnimi poškodbami
• Zaščita pred dehidracijo
• Zaščita pred patogenimi mikroorganizmi
• Termoregulacija
• Imunska zaščita
• Fotokemična sinteza vitamina D
• Največji čutni organ človeka
• Resorpcija zunanjih snovi skozi kožo
• Koža je tudi ¨ogledalo¨ notranjosti



KOŽNE TVORBE
• BENIGNE oz. NENEVARNE

• PREKANCEROZE

• MALIGNE oz. NEVARNE



BENIGNE TVORBE
1. DERMATOFIBROM



2. SEBOROIČNA BRADAVICA



3. BRADAVICE povzročene s HPV virusi

ŽENSKE POZOR!
Okužba materničnega vratu à RAK



4. KERATOAKANTOM



5. FIBROMA PENDULANS (MEHKI FIBROM)



6. HEMANGIOM



7. ATEROM



PREKANCEROZE
1. AKTINIČNA KERATOZA



2. LEVKOPLAKIJE



RAK KOŽE 1. del
• Rak je poljudni izraz za nesmiselno in brezciljno 

bohotenje celic 
• Rak je novotvorba ali novina, ki dela zasevke (metastaze)
• Kožni rak je trenutno na svetu najpogostejša rakasta 

bolezen. Večino primerov ozdravijo, vendar bolezen 
predstavlja vse večji zdravstveni problem, ker se število 
novoodkritih vsako leto veča.

• V Sloveniji vsako leto odkrijemo blizu 500 primerov 
nemelanomskega kožnega raka in prek 100 primerov 
melanoma. Vzrok večine smrti je prav maligni melanom. 
Možnost, da nekdo dobi melanom je bila v letu 2000 
1:75; to pomeni, da lahko danes pričakujemo, da bodo 
melanom dobili 3 od dvesto ljudi

• Glavni vzrok kožnega raka je čezmerno izpostavljanje 
sončni svetlobi ( fotokarcinogeneza ), ozonska luknja ter 
dednost

nemelanomskimelanom



RAK KOŽE 2. del
• Kožnega raka razvrščamo v dve veliki skupini

1) melanomski : je rak melanocitov in predstavlja približno 
10% primerov kožnega raka. Začne se lahko v močno 
pigmentiranem tkivu (kožna znamenja), lahko pa tudi v normalno 
obarvani koži ali sluznici

2) nemelanomski: 
a) bazalnocelični rak je najpogostejša oblika kožnega raka. 

Približno ¾ kožnega raka vseh primerov kožnega raka odpada 
na to obliko. Ta oblika raste počasi in se zelo redko razširi na 
druge dele telesa.

b) ploščatocelični (spinocelularni) je po pojavnosti med kožnimi 
rak na drugem mestu. Je nekoliko agresivnejši in bolj nagnjen k 
zasevanju. Stopnja ozdravitve ob pravočasnem odkrivanju je 
približno 95%.



RAK KOŽE 3. del

melanom

Številna atipična 
znamenja

Cornu cutaneum –
spinocelularni  rak



MALIGNI MELANOM 1. del
• Imenujemo ga še črni rak
• Je maligni tumor kožnih celic-

melanocitov
• Najpogosteje nastane iz 

spremenjenega materinega 
znamenja (prirojeno, pridobljeno) na 
koži ali vidnih sluznicah

• Izredno hitro dela zasevke in je 
smrtno nevaren; sodobna 
medicina tudi to obliko raka lahko 
zdravi

• Število novoodkritih melanomov 
strmo narašča

• Melanom se lahko pojavi tudi kot 
novo nastalo znamenje

• Statistična možnost da ga dobimo 
je bila leta 2000 1:75; danes je še 
večja !



MALIGNI MELANOM 2. del
• Uspešnost zdravljenja je odvisna 

predvsem od stadija bolezni
• Če je melanom odkrit v začetnem 

stadiju, je ozdravljivost popolna
• Bolniki s poznim stadijem bolezni 

imajo precej slabšo prognozo
• Cilj vseh mora biti zgodnje odkrivanje 

in zgodnje zdravljenje
• Osnovni način zdravljenja je kirurški 

izrez široko v zdravo kožo ter 
patohistološka analiza!!!

• Na osnovi te analize se odločamo o 
nadaljnjem zdravljenju : odstranitev tki. 
varovalne bezgavke, odstranitev vseh 
najbližjih bezgavk ter ostala strogo 
individualna onkološka terapija

• Bolnika spremljamo intenzivno 5-10 
let, sicer pa doživljenjsko



POSEBNOST - KAPOSIJEV 
SINDROM

• Zelo maligna kožna sprememba, 
katero vidimo pri več kot 30% 
obolelih pacientov za 
AIDS-om.

• Ni v povezavi z UV žarčenjem

• Je posledica manifestnega AIDS-a 
kateri je spolno prenosljiva 
bolezen, bolezen narkomanov ter 
drugih urejenih oseb, ki s takimi 
bolniki nevedoč pridejo v stik 
(POZOR: prenos ni možen preko 
dotika, sline!)



VARNO NA SONCE
• Brez Sonca ni življenja na Zemlji!

• Sončne žarke sestavlja 
elektromagnetno valovanje žarkov :

1) S kratko valovno dolžino (RTG-
žarki, gama, kozmični )     

2) Z daljšo valovno dolžino (UV, 
vidni, IR, radijski ) kateri  dosežejo 
površino Zemlje v precej  večji 
količini zaradi tanjšanja ozonske 
plasti



KAJ SO UV ŽARKI ?
• Vidna svetloba 
• Infrardeča svetloba ( IR )
• Ultravijolična svetloba ( UV-žarki ) : Odkril jih je leta 1801 J.W. Ritter 

a) UV-C ( 100-290 nm ) 
b) UV-B ( 290-320 nm ) so najpomembnejši del UV žarkov, ne prehajajo skozi steklo, 
prehajajo pa skozi vodo. So najbolj škodljivi žarki
c) UV-A ( 320-400 nm ) prodrejo globlje v kožo, prehajajo skozi navadno steklo
d) UV žarki pridejo do kože tudi skozi oblake



PRODIRANJE UV-ŽARKOV
• Koža ima osnovno zaščito pred soncem 

(katero delajo melanociti), ki pa je zaradi 
tanjšanja ozonske plasti danes 
nezadostna !

• UVB-žarki so najbolj škodljivi za našo 
kožo. Povzročajo opekline, staranje kože 
ter različne prerakaste spremembe

• UVA-žarki povzročajo pigmentacijo kože
( samoporjavitev ) in šele v večjih odmerkih 
opekline. Kratkoročne posledice so fotoalergije
in  fototoksične reakcije, dolgoročne pa 
prezgodnje staranje kože, poškodbe 
genetskega materiala, oslabljen imunski 
sistem kože in pojav kožnega raka-tudi 
malignega melanoma.



UV-INDEKS
• UV-indeks napoveduje UV-sevanje na lestvici od 

0 navzgor in je na napovednih kartah označen z 
dogovorjenimi barvami:

Vrednost              Izpostavljenost                 Barva
Indeksa                    UV-žarkom

0–2 nizka zelena
3–5 zmerna rumena
6−7 visoka oranžna
8–10 zelo visoka rdeča
11+ ekstremna rožnata

• Vedno se zavarujte pred soncem, zlasti 
pomembno pa je opozorilo takrat, ko je 
napovedani UVI močnejši od zmerne 
izpostavljenosti, ko torej UVI znaša od 5 do 10+.

• UVI je namenjen predvsem opozarjanju na 

nevarnosti UV-sevanja in spodbujanju ljudi k 

primerni zaščiti pred UV-žarki. 

• Njegove vrednosti se gibljejo od 0 navzgor. Višja ko 

je vrednost UVI, večja je nevarnost za kožo in oči.

• Najdemo ga v dnevnem časopisu in internetu. V 

naših krajih se giblje med vrednostma 0 in 10.

• V deželah bližje ekvatorju lahko doseže vrednosti 

celo do 20.



OZONSKA PLAST
• Ozon ščiti zemljo pred škodljivim 

delom UV-sončnega sevanja

• Plast ozona je najdebelejša na 
polih, najtanjša pa ob ekvatorju, 
zaradi česar je UV- sevanje tam 
najmočnejše.

• Izpuhi (CO2, freoni) tanjšajo 
ozonsko plast à manj zaščite 
pred UV žarki

• Veliko vlogo ima pri tem 
propadanje gozdov, najbolj 
igličastih.

• Ozonska plast naj bi se po 
predvidevanjih vsakih deset let 
zmanjšala za 2,9 odstotka.



ZAŠČITIMO KOŽO DANES, DA BOMO JUTRI 
ZDRAVI IN MLADOSTNI

• Koža ne pozablja !

• UV-žarki katere koža absorbira, se 
seštevajo skozi življenje

• Varne zagorelosti ni !

• Zagorelost je postala moderna 
začetkom 20. st. ko je modna 
oblikovalka Coco Chanel prva 
promovirala zagorelost



TIPI KOŽE

Vir : Eucerin v 
sodelovanju z 
ZSD



UČINKI SONČNE SVETLOBE



UČINKI SONČNE SVETLOBE

• Sončarica in vročinska kap
• Poškodbe oči (konjuktivitis,   

siva mrena)
• Porjavelost (“azijska” koža) 
• Sončne opekline
• Oslabelost imunskega 

sistema
• Prezgodnje staranje kože
• Genetske mutacije (kožni rak)
• Alergija na sonce in 

preobčutljivost za sonce

• POZITIVNI

• “Dobro razpoloženje“:
• Tvorba endorfinov

• Boljša prekrvitev:
• Izboljšanje metabolizma

• Izboljšanje produktivnosti
• Tvorba vitamina D
• Sprožitev samozaščite:

• Pigmentacija/porjavelost
• Odebelitev kože

•Sposobnost biokemične 
prilagoditve

• NEGATIVNI



UČINKI SONČNIH ŽARKOV NA 
NEZAŠČITENO KOŽO

• Opekline
• Fotoalergije
• Staranje kože
• Fotokarcinogeneza (pojavnost raka kože)
• Maligni melanom
• Okvara oči
• Toplotni udar ( sončarica, vročinska kap )



OPEKLINE
• Akutne poškodbe zaradi 

UV-žarkov so sončne opekline 
z rdečino/eritemom in pojavom 
mehurjev,

• UVB-žarki lažje povzročajo 
sončne opekline kot UVA-žarki



FOTOALERGIJE IN FOTOTOKSIČNE 
REAKCIJE KOŽE

• Alergične reakcije se pojavljajo že pri 
cca 20% soncu izpostavljenega 
prebivalstva

• Fototoksične reakcije nastanejo v 
stiku z nekaterimi rastlinami ter ob 
uporabi nekaterih zdravil

• Sproži jih tudi vpliv sončnih žarkov, ter 
sestavine različnih kozmetičnih 
pripravkov in parfumov ( Acne 
Mallorca )

Polimorfna fotodermatoza ( PFD ) je           
pogosta alergija na sonce



STARANJE, GUBANJE KOŽE
• Najlažje opazimo pri ljudeh, ki 

delajo na prostem in se ne 
zaščitijo

• UV-žarki poškodujejo elastično 
strukturo kože, kolagenska vlakna 
se neenakomerno razporejajo, 
povrhnjica pa se odebeli

• Takšna koža je ohlapna, pojavijo 
se pege, starostne bradavice in 
druge spremembe katerih 
posledica je lahko kožni rak

Koža mornarjev in poljedelcev



FOTOKARCINOGENEZA
• Je kompleksen proces vpliva 

svetlobe na razvoj rakavega 
obolenja na koži, predvsem zaradi 
UVA žarkov

• Nastane zaradi poškodbe DNA v  
celicah melanocitov ter v drugih 
celicah kože, predvsem 
epidermisa

• Melanociti so celice, ki 
proizvajajo kožno barvilo 
melanin in dajejo barvo koži

• Več melanocitov skupaj formira 
¨materino znamenje¨-nevus

Dileme splošnega 
zdravnika, dermatologa in 
plastičnega kirurga. 
Prepoznati 
nevarne(benigne) in 
nenevarne 
(maligne)spremembe na 
koži!

Seboroična keratoza            melanom

( benigna kožna tvorba )



OKVARA OČI ZARADI UV 
SEVANJA

• Sončna svetloba lahko povzroči 
nastanek sive mrene na očesu       
(katarakta ), za katero vemo, da   
lahko vodi v slepoto

• Možne so tudi druge očesne okvare

• Snežna slepota : ogroženi so 
predvsem smučarji na visokogorskih 
smučiščih, kateri nimajo zaščitnih očal. 
IR in UV-žarki sprožijo hudo vnetje oči-
nastane začasna oslepitev in močan 
konjuktivits. Oči neprestano solzijo in 
bolijo. 

• PRVA POMOČ : Ponesrečenca damo 
v zatemnjen prostor, na oči mu 
polagamo hladne obkladke s 
prekuhano vodo. Če se stanje ne 
izboljša naj gre na pregled k 
okulistu

Očala niso na pravem mestu !



TOPLOTNI UDAR
• Sončarica nastane zaradi direktnega močnega delovanja sončnih žarkov na 

nezavarovano glavo. Pride do motene termoregulacije. Telesna temp. lahko 
naraste tudi čez 41°C. Če ne dobi ustrezne prve pomoči, taka oseba lahko celo umre.

• PRVA POMOČ : pacienta je treba takoj prenesti na hladno v senco. Leži naj z 
dvignjenim vzglavjem. Na glavo ( tudi telo ) mu dajemo mrzle obkladke. Če je še pri 
zavesti, naj pije ledeno hladne pijače. Če zastane dihanje, pričnemo dajati umetno 
dihanje. Čimprejšnji transport v bolnišnico zaradi možne okvare možganov.

• Vročinska kap lahko nastane v zaprtih, pregretih in vlažnih prostorih ali na prostem, 
če smo v vlažni vročini nepravilno oblečeni. Telo ne more oddajati zadosti toplote, ki 
se zato kopiči v njem (kurilnice, pralnice, ind. objekti,  pohodniki v gorah…). Je lahko 
nenadna. Ponesrečen postane rdeč v obraz in se zgrudi nezavesten, prej čuti 
utrujenost, slabost in žejo. Močno zvišana telesna temp. ( 41°C in več ). Pacient je 
zmeden, nemiren in poten. Lahko dobi krče. Če ni pravilne pomoči se lahko konča 
celo s smrtjo.

• PRVA POMOČ : pacienta čim hitreje in čim bolj ohladiti v hladnem prostoru. Z mrzlimi 
obkladki mu močno hladimo telo in okončine, predvsem območja pazduh in dimelj. 
Če je pri zavesti naj pije hladne pijače z dodatkom čajne žličke soli na 1l. Če ne diha 
pričnemo takoj z oživljanjem.



PREVENTIVA
• Osveščanje
• Zaščita pred soncem (predvsem v mladosti)
• UV indeks in pravilo sence
• Koža ima svoj spomin
• Ustrezna obleka
• Pokrivalo
• Sončna očala
• Zaščitne kreme vsake dve ure ter pol ure pred izpostavljanju soncu 
• Ustrezna zaščita v vodi, v hribih, na snegu, pesku…
• Samopregledovanje kožnih sprememb
• Preventivni pregledi pri dermatologu
• Dermatoskopija



ZAŠČITA PRED SONCEM 1. del
• Obleka je najboljša zaščita pred 

soncem ( izbirajte lahke tkanine, 
ki naj bodo čim bolj gosto tkane, 
rokavi in hlačnice pa naj bodo čim 
daljši ). Zaščitni faktor ( UPF ) 
takšnih oblačil je označen na 
etiketi.

• Ne pozabite na sončna očala z 
UV-filtrom ( za UVA in UVB 
žarke )

• Ne pozabite klobuk s širokimi 
krajci ( 7-10 cm ) za zaščito 
obraza uhljev in vratu



ZAŠČITA PRED SONCEM 2. del
• Otrok do 3. leta starosti ne 

izpostavljajte soncu!
• Vitamin D bodo dobili skozi 

kapljice in pa prehrano  ( mleko, 
mlečni izdelki, jajce, margarina, 
ribje olje…)

• Tudi v kasnejši življenjski otroški  
dobi jih zaščitite z ustrezno 
obleko, pokrivalom in zaščitnimi 
kremami

• Ne pozabite da ima koža dober 
spomin za vsako fotopoškodbo



NARAVNA ZAŠČITA PRED 
SONCEM

Absorpcija Odbijanje in lomljenje žarkov

Naravni mehanizem obnavljanja kože (potrebuje 24 ur)

Koža ima 
osnovno 
zaščito pred 
soncem ...

… ki je 
nezadostna za 
današnje 
izpostavljanje 
soncu



KEMIČNA ZAŠČITA PRED 
SONCEM

• Pripravki, ki absorbirajo UV žarke
(kemični filtri npr. benzofenoni, 
paramino benzojeva kislina, 
cinamati…) tako da vsrkajo svetlobo. 
Po določenem času njihovo zaščitno 
delovanje preneha

• Pripravki, ki odbijajo UV žarke, so 
vsekakor najboljša zaščita, vendar so 
vidni na koži kot bela plast, zato so za 
večino ljudi nesprejemljivi. 

• Farmacevtska industrija ponuja 
ogromno pripravkov za zaščito pred 
soncem

• Pomembno je izbrati pravo zaščito!



POENOTEN SISTEM OZNAČEVANJA 
ZA UVA-ZAŠČITO

• Industrija je tesno sodelovala s Komisijo in novi simbol UVA je prostovoljna 
iniciativa industrije, ki dopolnjuje priporočila Evropske komisije.

• Le izdelki z vsaj dogovorjeno minimalno stopnjo UVA-zaščite bodo lahko 
uporabili ta simbol UVA (razmerje UVA-zaščita : UVB-zaščita = 1:3)

• COLIPA – the European Cosmetics association ; je Evropsko združenje, 
katero garantira za pravo razmerje med UVA in UVB zaščito v kremi 



KAJ POMENI ŠTEVILKA NA 
ZAŠČITNI KREMI ?

• Pri vsakem človeku, se da količina UV sevanja, ki doseže kožo meriti z 
dozimetri. Najmanjšo količino UV sevanja, ki izzove na koži eritem 
( rdečino ), označujemo kot minimalno eritemsko dozo ( MED ).

• Številka na kremi ( npr. 50 ) pomeni, da smo lahko teoretično na soncu 
50 krat več kot je to naša minimalna eritemska doza.

• V praksi pa vemo, da je omejenega delovanja in da jo je potrebno ne glede 
na številko, namazati najmanj vsake 2 uri

• Učinkovita zaščita pred soncem zahteva več kot le visok zaščitni faktor. V 
skladu s smernicami EU naj bi na vsak cm² nanesli 2 mg kreme

• Kreme načeloma niso vodoobstojne 



SAMOPREGLEDOVANJE KOŽNIH 
SPREMEMB

• Sodobna diagnostika pigmentnih 
znamenj je usmerjena v to, da 
poskuša z novimi metodami bolj 
natančno in čim prej ugotoviti, 
katera sprememba je takšna, da bi 
lahko bila melanom. Eno od prvih 
navodil za zdravnike in za bolnike 
je tako imenovani ABCDE sistem 
samoopazovanja pigmentnih 
sprememb na koži in sluznicah. 
Bolnik sam opazuje znamenja 
po tem sistemu:

Občutek srbenja ali skelenja, hormoni, mesto 
kroničnega draženja, stres, poškodba…



REDNI PREVENTIVNI PREGLEDI PRI 
DERMATOLOGU - DERMATOSKOP

• Je en od metod preventinega 
pregleda kožnih znamenj, pri 
kateri uporabljamo posebna 
povečevala - ročni dermatoskop
ali epilumescenčni mikroskop.

• Z njimi se poveča slika znamenja 
od deset- do stokrat. 
(z dermatoskopom povečamo 
sliko 10- do največ 40-krat, z 
epilumescenčnim mikroskopom -
to je posebna kamera, pa do 100-
krat, a se redkeje uporablja).

• Z dermatoskopom pritisnemo na 
znamenje, da se ustvari posebna 
slika, ki je povečana in površinsko 
osvetljena. 

• Za pregled znamenja so 
najpomebnejše izkušnje in 
znanje zdravnika (medicinska 
sestra).



RESNICA O SOLARIJIH
• 15 do 30 minut bivanja solariju 

je ekvivalentno celodnevnemu 
poletnemu sončenju brez 
zaščite

• Solariji niso predpriprava kože  
sončenju, temveč modni trend 
in dodatno izpostavljanje UVA 
žarkom

• Redni obiski solarija pred 35. 
letom dvignejo tveganje za 
nastanek kožnega raka kar 
na 75% !



PRIPOROČILA ZA ZAŠČITO PRED 
SONČNIMI ŽARKI



Hvala za pozornost ! Kar se naučimo, 
postane koristno šele, ko znanje 
uporabimo !

Lep pozdrav, jaz se sonca ne bojim !


