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Psoriaza – koga prizadene

Psoriaza prizadene približno dva odstotka svetovnega 

prebivalstva – kar je okrog 125 milijonov ljudi.

Najpogostejša oblika je psoriaza s plaki, ki pomeni 

80–95 odstotkov vseh primerov. Zanjo so značilne 

zadebeljne in razširjene kožne spremembe, ki jih 

imenujemo plaki in povzročajo srbenje, luščenje kože 

in bolečine.

Razširjenost blage, zmerne in hude psoriaze

Izraženost psoriaze

Izraženost psoriaze se kaže v odstotku površine prizadete kože, lokaciji sprememb in v drugih 
dejavnikih, kot so vpliv psoriaze na kakovost bolnikovega življenja in njegovo zmožnost funkcio-
niranja.

Po podatkih ustanove National Psoriasis Foundation ima med ljudmi, ki imajo psoriazo s plaki, 
več kot tretjina zmerno do hudo obliko, ki jo je težko zdraviti.

65 %

25 %

10 %

huda

zmerna

blaga
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Pet mitov

o psoriazi,

ki ne držijo

O psoriazi je na voljo veliko 

informacij, a vse ne držijo. Žal 

pa do ljudi največkrat pridejo 

prav najpogostejše zmote. 

Zakaj ne bi tega pojasnili in 

ovrgli nekatere zmote enkrat 

za vselej? 
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Mit št. 1: Psoriaza je nalezljiva.

Ne vemo, kaj še dodati, saj to preprosto ni res. Psoriaza ni okužba, ampak avtoimunska bolezen. 
Vemo, da jo povzroča kombinacija genetskih dejavnikov in sprožilcev iz okolja in nobeden izmed 
njih se ne prenaša z dotikom prizadete kože. Ta informacija je zelo pomembna, kadar drugim 
pojasnjujemo, kaj je psoriaza.

1

2
Mit št. 2: Psoriazo povzroča slaba higiena.

Sploh ne, ne bi se mogli bolj motiti. Psoriaza nima nič opraviti s higieno, v resnici gre za to, da ima 
človek pač smolo. Vemo, da jo povzroča kombinacija genov, zaradi katerih ste bolj dovzetni, in 
sprožilcev iz okolja, kot so okužbe, stres ali izpostavljenost določenim dražljajem. Vse to povzroči, 
da imunski sistem pošlje signale, ki spodbujajo razmnoževanje kožnih celic. Namesto da bi te 
odmrle kot normalne kožne celice, se kopičijo in oblikujejo značilne plake.

Mit št. 3: Psoriaze ni težko diagnosticirati.

Ne drži vedno. Pri psoriazi ne gre le za luščenje kože (ki je lahko tudi znak ekcema ali seboroič-
nega dermatitisa). Največkrat se pojavljajo srbeče, srebrnkasto luskaste spremembe (ali plaki) na 
vneti rdeči koži, ki lahko razpoka in zakrvavi. Pri tem se oblika bolezni pri ljudeh razlikuje, zato je 
tako pomembno, da gremo k zdravniku. Včasih je treba za potrditev diagnoze pregledati vzorec 
kože.

Mit št. 4: Psoriaza je samo izpuščaj.

Ni res. Gre za kronično avtoimunsko bolezen, ki povzroča vnetje po celotnem telesu. Zdaj na primer 
vemo, da je povezana s povečanim tveganjem za debelost, sladkorno bolezen, visok krvni tlak, visoko 
raven holesterola, srčni infarkt in možgansko kap. Prav tako je treba vedeti, da simptomi niso omejeni 
le na kožo. Približno 30 odstotkov ljudi s psoriazo ima prizadete tudi sklepe – gre za boleče stanje, 
ki človeka onesposobi, in ga imenujemo psoriatični artritis. Če bi torej kdo mislil, da je psoriaza le 
nepomemben izpuščaj, mu le razložite, za kaj gre.

3

4

Mit št. 5: Sčasoma bo minilo.

Žal ne bo. Simptomi sicer lahko izzvenijo, ampak v resnici je psoriaza kronična dosmrtna bole-
zen, zato se simptomi lahko ponovijo. Psoriaza lahko traja vse življenje, a ni treba, da je dosmrtna 
kazen. Pogovorite se s svojim zdravnikom, ki vam lahko svetuje, kako svojo bolezen kar najbolje 
obvladovati.

To so dejstva. Zdaj pa pojdite in povejte vsemu svetu. Res je, da (še) nimamo zdravila, ki bi odpra-
vilo psoriazo, ampak dejstva so gotovo pravi način za odpravljanje zmot.

5
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Devet nasvetov, 

kako z luskavico 

preživeti zimo

Ko se temperatura hitro spušča, je 

čas, da pripravite kožo na zimske 

mesece. Oglejte si naših devet 

nasvetov za boj proti mrazu v tej 

sezoni.

Č e imate luskavico, morda niste velik ljubitelj zime. 
In kdo bi vam to zameril? Nekaterim ljudem, ki 
živijo s to boleznijo, lahko zima povzroči na koži 

pravo razdejanje. Zima prinaša poslabšanje bolezni, nepre-
spane noči in ta strašljiv občutek, da bi radi zimo kar prespali, 
dokler se simptomi ne izboljšajo.

Zakaj se pozimi simptomi poslabšajo?

Obstajajo številni razlogi, zaradi katerih je zima lahko slaba 
novica za vašo kožo. Padec temperature je eden izmed njih. 
Vključenje ogrevanja ob ohladitvi odvzame še tisto malo 
vlage iz zraka, to pa izsuši kožo in jo naredi občutljivejšo. 
Dejstvo je tudi, da zmanjšana izpostavljenost soncu pomeni, 
da se lahko koncentracija vitamina D (ki ga proizvede koža 
kot odziv na sončno svetlobo) v telesu bistveno zmanjša. 
Vemo, da je pri ljudeh z luskavico pomanjkanje vitamina D 
pogosto, še posebej pa je razširjeno pozimi. Ker igra vitamin 
D pomembno vlogo tako pri rasti kožnih celic kot tudi pri 
uravnavanju imunskega sistema, ne preseneča, da so v tem 
letnem času poslabšanja luskavice pogostejša.
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Razen da spakirate svoje stvari in se preselite v prijetnejše podnebje, ne 
morete narediti veliko, da bi nadzirali vreme. Dobra novica pa je, da obstaja 
veliko praktičnih načinov, kako lahko zmanjšate vpliv zimskih razmer na 
svojo kožo:

1. Bodite previdni z milom

Poleg tega, da koži odvzame vlago, milo lahko spremeni naravni pH kože, 
zaradi česar je koža bolj dovzetna za draženje. Za nežnejše čiščenje kože 
razmislite o umivanju telesa brez mila.

2. Pripravite si kopel … z ovseno kašo

Morda se sliši čudno, toda namakanje v ovseni kopeli je lahko pomirjujoče 
in pomaga zrahljati luske. Samo napolnite nogavico ali krpo z ovsom in jo 
položite v kad ali uporabite izdelke za pripravo ovsene kopeli, ki jih dobite 
v prosti prodaji. Ko oves pride v stik z vodo, naredi želatinast fi lm, ki kožo 
ščiti in vlaži. Poskrbite, da voda ne bo prevroča. Takoj po kopeli se namaži-
te z vlažilno kremo.

Če nimate časa za kopanje, pokličite zdravnika, ker druga hitra zdravila, kot 
sta uporaba olja za telo s tuširanjem in nizka temperatura, lahko prav tako 
pomagajo preprečiti izsušitev kože.

Ne glede na to, ali se na hitro stuširate ali si privoščite sproščujočo kopel, 
pa se na vsak način uprite potrebi po močnem drgnjenju kože, saj to lahko 
kožo draži in celo sproži poslabšanje luskavice.

3. Kupite si vlažilnik zraka

Pozimi centralno ogrevanje izsuši zrak, zato je vlažilnik zraka lahko kori-
sten. Te priročne naprave vnašajo vlago v ozračje v obliki nevidne meglice, 
vendar je lahko tudi posoda z vodo ali mokra brisača, nameščena na vrhu 
radiatorja, prav tako učinkovita.

4. Uporabljajte kremo za kožo

Vlažilno kremo nanesite na debelo vsaj dvakrat na dan (najbolje takrat, ko 
je koža vlažna), da kožo zaščitite in jo ohranite dobro navlaženo. Izdelki, ki 
vsebujejo sečnino ali salicilno kislino, lahko pomagajo zmehčati in odstra-
niti suho kožo na prizadetih območjih.
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5. Prehranjujte se ob misli na luskavico

Pri avtoimunskih boleznih, kot je luskavica, imajo lahko omega-3-ma-
ščobne kisline koristne protivnetne učinke. Uživanje hrane, ki je naravno 
bogata s temi esencialnimi maščobami - kot so lanena, sončnična in bučna 
semena, mastne ribe (losos in skuša), orehi in mandlji - lahko pomaga 
ohraniti zdravo kožo.

Prav tako pijte veliko vode in se izogibajte kofeinu in alkoholu, ki sta diure-
tika in lahko izsušita telo.

6. Nosite oblačila iz bombaža in bambusa

Čeprav je volnen pulover morda udoben, lahko groba tkanina poslabša 
stanje občutljive kože. Zato je pomembno, da spodaj vedno nosite mehko 
bombažno ali svileno plast tkanine in tako zmanjšate draženje kože. Ni 
pomembno samo, kaj nosite, temveč tudi, kako to nosite. Tesna oblačila 
lahko drgnejo obstoječe kožne spremembe in povzročijo še večje draženje.

7. Obvladajte stres

Prazniki so lahko eno najbolj stresnih obdobij leta. Vemo, da stres lahko 
poslabša simptome luskavice, zato si zaradi svoje kože ne naložite preveč 
obveznosti. Posvetujte se z zdravnikom in ugotovite, kaj lahko storite za 
zmanjšanje stresa.

8. Pojdite ven

Izkoristite tisto malo sončne svetlobe, ki je na voljo, tako da greste ob 
jasnih dnevih na prosto ter s tem dvignete raven vitamina D - in tudi svoje 
razpoloženje.

9. Pogovorite se s svojim zdravnikom

Če se stanje vase kože pozimi poslabša, je vsekakor vredno obiskati zdrav-
nika. Ne glede na to, kaj počnete, ne morete vedno nadzorovati poslabšanj 
bolezni in vaš zdravnik je tisti, ki vam bo najlažje pomagal.
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Z zdravo 

prehrano

do čistejše 

kože? 

A li to, kar pojeste, res vpliva nanjo? Kadar govorimo o 
psoriazi in kronični spontani urtikariji (KSU), verjetno en 
sam večer razvajanja ne bo imel dramatičnih posledic. Bo 

pa imelo dolgotrajno nepravilno prehranjevanje. 

Ali res lahko uživanje več ene in manj druge vrste hrane vpliva na izra-
ženost vaše bolezni? Dokončnega odgovora seveda nimamo. Vedno je 
najbolje, da se z zdravnikom posvetujete o tem, kakšna prehrana je za vas 
najboljša. Naredili so tudi nekaj raziskav, ki vam lahko pomagajo razmisliti 
o tem, kaj je lahko pomembno in kaj ne. Predstavljamo vam rezultate, 
vendar ne pozabite: o tem se je vedno najbolje pogovoriti z zdravnikom. 

NAJPREJ ŽIVILA, KI BI SE JIM MORALI 

IZOGIBATI.

▪ Histamin

 Ste že slišali za dieto z zmanjšanim vnosom histamina? Če imate 
kronično urtikarijo, mogoče ste. Zakaj? Ker nekateri ljudje z 
urtikarijo pravijo, da se jim koža poslabša, če jedo hrano z veliko 
vsebnostjo histamina, kot so na primer prekajene ribe, zorjeni siri 
ali paradižnik. Čeprav je malo znanstvenih dokazov, nekateri me-
nijo, da lahko kožo pri urtikariji izboljšajo z dieto in zmanjšanim 
vnosom histamina.

▪ Psevdoalergeni

 Te snovi najdemo v prehranskih aditivih, kot so konzervansi ali 
umetna barvila, so pa tudi v obliki naravnih substanc v sadju, zele-
njavi in začimbah. In zakaj so tako pomembni? V manjši raziskavi 
so odkrili, da je prehrana brez psevdoalergenov koristila približno 
30 odstotkom ljudi, ki imajo kronično spontano urtikarijo.

 Dokončnega mnenja o tem še ni: številni specialisti in strokov-
njaki s tega področja te teorije ne podpirajo. Dokazov je torej zelo 
malo, zato bi se o tem res morali pogovoriti s svojim zdravnikom.

▪ Gluten

 O izogibanju glutenu zato, da bi olajšali psoriazo, poteka na spletu 
precej razprav in rezultati nekaterih študij res kažejo na poveza-
nost psoriaze in celiakije (avtoimunske bolezni, pri kateri nastane 
preobčutljivost za gluten v tankem črevesu). Zato ne preseneča, 
da so nekateri ljudje prepričani, da je prehrana brez glutena kori-
stna za nekatere ljudi s psoriazo.

▪ Živila, ki spodbujajo vnetje.

 Nekateri pravijo, da se jim je stanje izbljšalo, če so se izogibali 
hrani, ki spodbuja vnetje. Sicer so potrebne še dodatne raziskave, 
vendar se zdi to logično, saj je psoriaza vnetna bolezen. Med živili, 
ki spodbujajo vnetje, so rdeče meso, mlečni izdelki, prečiščen 
sladkor in predelana hrana na splošno.

Vsi vemo, kako to gre. 

Bašemo se s hamburgerji, 

picami ali najljubšim 

prigrizkom, naslednji dan 

pa občutimo posledice, 

in to ne le okoli pasu. Ste 

kdaj občutili, da se vam 

maščuje tudi koža?
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DOBRO, KAJ PA POTEM SPLOH

LAHKO JEM?! 

Dovolj o tem, česa ne bi smeli jesti, zdaj se pogovorimo o 
stvareh, ki bi jih morali jesti – ki bi morda lahko pomagale 
pri vaši bolezni, ne pa škodile.

▪ Vitamin D

 Z eno izmed raziskav so ugotovili, da ljudem s psoriazo 
pogosto primanjkuje vitamina D, iz druge, zelo majhne 
raziskave pa je razvidno, da je zdravljenje z velikimi 
odmerki vitamina D izboljšalo indeks PASI (Indeks 
izraženosti psoriaze in velikosti prizadete površine 
kože, Psoriasis Area and Severity Index). Obstajajo tudi 
dokazi, da je vitamin D lahko pomemben pri kronični 
spontani urtikariji. Čeprav dobimo večino vitamina D z 
izpostavljanjem soncu, poznamo tudi določena živila, ki 
so dober vir tega vitamina, na primer mastne ribe in jajca.

▪ Omega-3-maščobne kisline

 Omega-3-maščobne kisline, o katerih veliko govorijo 
in jih hvalijo, so znane po protivnetnem in imunomo-
dulatornem učinkovanju, kar pomeni, da lahko vplivajo 
na imunski odziv v telesu. V majhni študiji iz leta 2011 
je dodajanje omega-3-maščobnih kislin lahko izbolj-
šalo rezultate zdravljenja psoriaze z običajnimi zdravili. 
Odličen vir tega hranila so različne vrste rib, na primer 
losos, slanik ali skuša. Če pa ne marate rib, lahko dobite 
dovolj omega-3-maščobnih kislin iz lanenih ali bučnih 
semen ali orehov, če omenimo samo nekatere izmed 
dobrih virov.

▪ Antioksidanti

 Nekateri podatki kažejo, da bi si z antioksidanti lahko 
pomagali pri preprečevanju fi ziološkega neravnotežja, 
ki je povezano s psoriazo. Eden najbolj znanih antioksi-
dantov je vitamin C, ki ga je veliko v papriki (pravzaprav 
vsebuje paprika več vitamina C kot na primer pomaran-
če). Tudi vitamin E, ki ga je veliko v mandeljnih ali špi-
nači, je dober antioksidant, prav tako tudi beta karoten v 
korenju. 

▪ Kako se izogniti zmedi

 Če ste vse to pazljivo prebrali, ste najbrž opazili, da so 
nekatera živila omenjena med priporočljivimi, pa tudi 
med tistimi, ki naj bi jih ne uživali – in seveda vemo, 
da lahko to človeka zmede. Losos na primer je lahko 
koristen zaradi visoke vsebnosti vitamina D, dimljenega 
pa se morate izogibati, če se držite diete z zmanjšanim 
vnosom histamina. Naravna živila vas lahko še bolj zbe-
gajo. Pogosto gre za kompleksno kombinacijo ogljiko-
vih hidratov, maščob, beljakovin, drugih hranil in snovi, 
zato lahko na človeški organizem vplivajo zelo različno 
in jih ne moremo kar na splošno uvrstiti med dobra ali 
slaba živila. Če menite, da bi določena dieta lahko dobro 
vplivala na vašo kožo, se morate kljub vsemu najprej 
posvetovati s svojim zdravnikom – navsezadnje bo on 
najbolje vedel, kako in kaj. In ko poskušate določeno 
dieto – pa če gre za to, da nečesa jeste več ali pa nečesa 
manj –, pišite dnevnik prehrane, saj je to lahko odlična 
pomoč pri tem. Zapišite, kaj jeste in kako se potem 
počutite, da boste laže ocenili, kaj vam koristi v daljšem 
obdobju. Tako, za zdaj dovolj o tem. Je kdo lačen? 



PSORIAZA ali LUSKAVICA   14   Kako sem premagala stigmo zaradi luskavice

Kako sem premagala 

stigmo zaradi luskavice

Čeprav je toplejše vreme 

blagoslov za nekatere, se 

tistim s kožno boleznijo 

pogosto zdi kot prekletstvo. 

Preberite Melissino zgodbo 

o tem, kako je pretresla 

svoje tekaške kratke hlače 

in predstavo o svoji luskavici. 

P ri Melissi, sedanji študentki v New Yorku in nekdanji 
poklicni plesalki, se je luskavica pojavila, ko je bila stara 
le nekaj mesecev. To, kar se je začelo kot majhna lisa 

na licu, je do njenega tretjega leta starosti, ko je dobila diagnozo, 
pokrivalo 90 % telesa.

Čeprav je luskavica močno vplivala na njeno življenje, jo Melissa 
vidi kot le majhen del sebe. Melissa zelo odkrito pripoveduje o 
čustvenem vplivu luskavice in kako je premagala izzive, s katerimi 
se je soočila.

Če imate luskavico, ste morda bili kdaj družbeno stigmatizirani. 
Včasih so pripombe neprimerni poskusi ob neškodljivih vpra-
šanjih, včasih so besede neposredne in očitno žaljive. Zelo hudo 
luskavico imam že triindvajset let od štiriindvajsetih, zato sem se 
naučila mirno sprejeti neprijetne družabne situacije. Vedno sem 
verjela, da so ljudje sočutni, če so poučeni.

Tako sem se na prvi topli pomladni dan lansko leto odločila, da 
na jutranjem teku nosim kratke hlače kljub debelim plakom, ki 
so pokrivali moje noge. Občutila sem mešanico spomladanskega 
veselja in vsesplošnega poguma. Ko sem se na poti domov usta-
vila na kavi, sem čakala v vrsti in se nenadoma zavedela, da neka 
ženska brez sramu strmi v moje noge. Za delček sekunde sem otr-
pnila, tako kot vedno, kadar se nenadoma soočim z dejstvom, da 
je moja koža videti odbijajoča. Vseeno sem se ženski nasmehnila, 
odločena, da ji pokažem, da nisem bitje, ki bi se ga bilo treba bati.

A še naprej je strmela in kolesje v moji glavi se je začelo vrteti:

Ona strmi v moje plake.

Nekaj mi bo rekla in to mi ne bo všeč.

Zakričala bo in potem stekla iz kavarne, kot da bi šlo za življenje.

Moje pozitivno razpoloženje se je začelo krhati. Zakaj ne bi mo-
gla nositi tistega, kar bi rada, ne da bi se počutila kot čudakinja? 

Če imate luskavico, ste morda bili 
kdaj družbeno stigmatizirani. Včasih 
so pripombe neprimerni poskusi ob 
neškodljivih vprašanjih, včasih so 
besede neposredne in očitno žaljive.
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Zakaj sem morala skrivati svojo kožo, če pa nisem storila 
ničesar, da bi si to zaslužila? Zakaj sem se spet zreducirala 
na bolezen?
Nisem ponosna na to, vendar sem dejansko postala jezna.
In potem sem videla, da se mi ženska približuje. Nadela 
sem si prisiljen nasmeh in pripravila govor, ki sem ga pono-
vila že tisočkrat: »Nisem kužna, to je genetska avtoimunska 
bolezen …« Običajna zgodba. Ampak to se ni zgodilo.

Ženska me je samo vprašala, kje sem dobila svoje superge. 
Rekla je, da ima rada te posebne barve in da je iskala prav 
takšne tekaške čevlje. Celo pohvalila je moje mišičaste 
tekaške noge in pripomnila, da si močno prizadeva, da bi 
sama prišla v formo. Bila sem čisto presenečena. O luskavici 
sploh nisva spregovorili.

Ko je odšla, sem se zavedela, kako hitro sem se instinktivno 
postavila na prežo. Seveda, če bi ženska komentirala mojo 
luskavico, bi ji jaz prijazno in obzirno odgovorila, vendar 
bi mi to pustilo grenak občutek. Zakaj sem se vedla tako 
obrambno?

No, obrambno sem se vedla, ker so me vse življenje 
nadlegovali in kritizirali. Čeprav mi pogosto uspe ignori-
rati vprašanja in pripombe, se ne obsojam, ker se včasih 
počutim tudi jezno. Vedno obstajajo ljudje, ki nočejo ali ne 
morejo videti ničesar razen vaše kože, toda ti ljudje živijo 
med tistimi drugimi, ki so iskreni in razumejo univerzalnost 
negotovosti, bolezni in skrbi. O njej ne vem ničesar, toda 
ženska, ki me je spraševala o mojih supergah, je uživala v 
čudovitem pomladnem jutru, prav tako kot jaz.

Ta dogodek je morda bil prej izjema kot pravilo, a je bil vse, 
kar sem potrebovala. Če se mi zdi, da nekdo strmi vame, 
se opomnim, da ne gre vedno za mojo kožo. Ne morem 
zbrisati bolečih trenutkov, zaradi katerih sem trpela več kot 
dve desetletji, vendar življenje z luskavico ne pomeni živeti 
znotraj omejitev te bolezni. Ne omejujte se vnaprej. Saj tudi 
ko vas bolečina popolnoma prevzame, ste veliko več kot le 
vaša luskavica.

Pomlad je spet tukaj in ponosno bom nosila kratke hlače. 
Boste tudi vi?
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Nova služba, stara luskavica

Eni od naših pisateljic je 

prehod od zaposlitve s polnim 

delovnim časom k pisanju v 

svobodnem poklicu odprl oči in 

prinesel zadovoljstvo. Preberite 

več o njeni poti.

N edavno sem dobila »sijajno« zaposlitev v novo-
ustanovljenem podjetju. Služba je zahtevala dolge 
ure naporov, vendar mi je bil izziv všeč in zako-

pala sem se v delo. Po nekaj mesecih te zelo stresne službe so 
se z mojo kožo začele dogajati čudne reči. Počasi se je začela 
pojavljati luskavica, ki takrat še ni bila diagnosticirana, kožne 
spremembe so se razširile kot hud izpuščaj ali alergija. Preden 
sem se zavedela, je ta »izpuščaj« zajel skoraj 90 % mojega 
telesa. Odločila sem se, da grem k zdravniku, misleč, da bo 
kakšna krema skupaj z malo nege rešila težavo.

Diagnoza

Po dvanajstih lončkih neučinkovitih krem in številnih obiskih 
pri zdravniku so mi postavili diagnozo kožne bolezni, za 
katero še nisem slišala: imela sem luskavico. Jezna in razbur-
jena sem bila prisiljena ponovno ovrednotiti svoje življenje, 
da bi ugotovila, zakaj se mi to dogaja. Takoj sem se posvetila 
službi. Vedela sem, da me ne osrečuje. Ure so bile neskončne, 
delovna obremenitev se je zdela nepremagljiva, vzdušje pa je 
bilo neprijetno. Naredila sem vse, kar je bilo v moji moči, da 
bi se prebila skozi delo, ne da bi upoštevala očitne opozorilne 
znake, ki mi jih je pošiljalo telo.

S slabega na slabše

Nekaj območij z izpuščajem na mojem telesu se je spreme-
nilo v očitne rdeče, luskaste lise. Ko so sodelavci opazili sveže 
kožne spremembe na mojih rokah in zadnjem delu vratu, so 

Britt any, rojeni in vzgojeni v New Yorku, so postavili 
diagnozo luskavice pred le nekaj leti. Po diagnozi se je 
pognala naravnost v zagovorniško delo, povezano z 
luskavico, in začela pisati svoj blog  ter se zavezala, da 
bo pomagala drugim, ki živijo s to boleznijo.
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začeli spraševati, kaj se dogaja. Odgovora zares nisem imela.
Lahko bi rekla, da so se me kolegi začeli izogibati, morda v 
strahu, da imam nekaj nalezljivega. Nato sem se odločila, da 
se pogovorim s šefom. Njegov odgovor se mi je za vedno 
vtisnil v spomin: »Verjetno si slaba oseba in tvoja koža je 
odsev tega.« Smejala sem se, kako nesramna in smešna je 
bila ta izjava. Kdo bi rekel kaj takega?! Ob koncu tega pogo-
vora sem dala odpoved.

Brez dohodkov

Biti brezposelna prvič po več letih je bilo zastrašujoče. Ob 
tem je moja lisasta, luskasta koža prispevala k občutku, da 
je iskanje nove zaposlitve brezupno. Kdo me bo najel s 
takšnim videzom? Kako naj pojasnim očitno stanje svoje 
kože na razgovorih za službo? Kaj naj oblečem za tak 
razgovor? Nekaj časa sem se predajala dvomom vase in 
samopomilovanju, toda želja, da bi nekaj naredila v svetu, je 
bila močnejša od želje, da bi se zvila v rdeč, luskast klobčič 
in izginila.

Pogled na svetlejšo prihodnost

Po globokem premišljevanju sem ponovno začela iskati 
delo, a zdaj sem bila drugačna. Seveda sem bila videti dru-
gačna in drugače sem se tudi počutila. V sebi sem zaznala 
bitko in zaradi luskavice so to bitko vsi lahko videli. Ne 
glede na to sem vztrajala. Luskavico sem spremenila v ne-
kaj, na čemer bi lahko gradila svojo moč. Začela sem pisati 

o svoji izkušnji in se v to početje hitro zaljubila. Kmalu sem 
našla delo kot svobodna pisateljica in to je bilo čudovito. 
Občasno delo na daljavo mi je omogočilo ne le svobodo, 
da delam na različnih lokacijah, temveč tudi prijaznejši de-
lovnik, ki mi je nudil priložnost, da se osredotočim na skrb 
za luskavico. Moja koža in telo sta mi bila hvaležna.

Samo naprej in navzgor

Ta celotna izkušnja − od moje nove službe do novega 
videza − me je spomnila, kako pomembno je spregovoriti. 
Zavedam se, da se to zdi enostavno, a je ključnega pomena, 
če živite z luskavico. Spregovorite in svojemu zdravniku 
natančno povejte, kako se počutite. Jaz sem se predolgo po-
skušala boriti sama, misleč, da ne potrebujem pomoči in da 
se bom sama prebila skozi to. V resnici bi se morala obrniti 
na svojega zdravnika po pomoč, ki sem jo potrebovala pri 
iskanju najboljše rešitve za svojo kožno bolezen.

Nikoli ni prepozno, da prosite za pomoč. Jaz sem odličen 
primer za to. Samo držite se tega nasveta. Neprestano 
sprašujte, raziskujte in se premikajte naprej. Luskavica se 
pogosto lahko zdi kot zaposlitev sama zase, zato si vzemite 
čas, ki ga potrebujete, da delo dobro opravite in izkoristite 
dan. 
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Če bi moja luskavica 

lahko govorila

Če bi vaša luskavica lahko 

govorila, kaj bi rekla? Merritt 

deli z nami svoje razmišljanje 

v našem zadnjem blogu. 

»Ali te ni sram, da te vidijo z menoj? Mene bi bilo.«

»Ljudje buljijo vate. Kako se ob tem počutiš?«

»Ti ljudje ne bodo želeli, da bi sedela zraven njih in ti veš 
zakaj …«

To je le nekaj misli, ki mi jih moja luskavica običajno pikro 
govori − in vem, da nisem edina bolnica z luskavico, ki se tako 
počuti. Pravzaprav je 84 % ljudi, ki so sodelovali v raziskavi 
»Clear about Psoriasis Survey«, povedalo, da so žrtve diskri-
minacije ali ponižanja.

V moji glavi je luskavica vreščeča ter zajedljiva in zdi se, da 
potrka na moja vrata ob najbolj neprimernem času. Na pri-
mer, ko se odločam, kaj naj oblečem za službo, ona skoči iz 
omare in drži vse moje obleke in krila, ki so dolga do kolen. 
RA DA izpostavi, da bodo ta oblačila zares poudarila rdeče, 
luskaste, srbeče izbokline na mojih golenih. Ali ni to lepo od 
nje?!

Prav tako se pojavi (in zažari) nekaj ur, preden srečam nove 
ljudi. »Oh, na večerji boš prvič srečala prijateljevega prija-
telja? Odlično. Pridružila se vam bom!« »Novi ljudje bodo 
obiskali knjižni klub v četrtek zvečer? Odlično, zagotovo bom 
svetlo rdeča, da te bodo vsi opazili.« Ugotavljam, da je po-
gosto lažje, če takoj omenim svojo luskavico in prva povem 
novim prijateljem in znancem za svojo bolezen, in to na svoj 
način.

Merritt  Ward je ena od naših družbeno angažiranih pisateljic, ki 
zdaj živi z luskavico. Prebiva v Bostonu v Massachusett su, kjer 
dela kot strokovnjakinja za odnose z javnostmi in upa, da bodo 
njene osebne zgodbe pomagale spodbuditi in opolnomočiti druge 
ljudi z luskavico.

Kadarkoli se prebudi in mi jasno 
poskuša namenoma zlesti pod kožo, 
izvajam umirjanje srčnega utripa in 
globoko dihanje. Med vdihom štejem do 
pet, zadržim, med izdihom spet štejem 
do pet.
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Najmanj mi je všeč, ko se prikaže v službi na dan pomemb-
nega srečanja s strankami. Ne samo, da sem zaskrbljena, 
ampak potem moram poslušati še njen glasek, ki se pri-
krade: »Stavim, da bo stranka samo strmela v tvojo kožo, 
ko boš govorila.« »Ali te ne skrbi, da bodo mislili, da je to 
nalezljivo? Opazila sem, da ti prej niso hoteli seči v roko.« 
Nisem edina, ki tako razmišlja: 45 % bolnikov z luskavico, ki 
so sodelovali v raziskavi »Clear about Psoriasis Survey«, je 
že slišalo vprašanje, ali so kužni, in 54 % bolnikov meni, da 
luskavica vpliva na njihovo poklicno življenje.

Preziram jo tudi, ko se odloči, da se bo vrinila na katerega-
koli od naslednjih dogodkov: počitnice, vse vrste telesne 
vadbe, poroke, rojstva, rojstne dneve (še posebej mojega!) 
praznične zabave, božično jutro, jutra na splošno in vse 
drugo. Ne morem pomagati, da mislim na to, kar pravi:

»Mislim, da strmijo. Ja, defi nitivno strmijo.«

»Koliko rdeče je preveč? Naj jo vklopim?«

»Zdi se mi, da me ta teden nisi dovolj videla.«

»Upam, da te ne moti, ampak dejansko bom ostala dlje, kot 
je zaželeno.«

»Zgleda, da se zabavaš. Naj to uničim!«

Kadarkoli se prebudi in mi jasno poskuša namenoma zlesti 
pod kožo, izvajam umirjanje srčnega utripa in globoko 
dihanje. Med vdihom štejem do pet, zadržim, med izdihom 
spet štejem do pet. Poskušam biti potrpežljiva in sproščena. 
Vem, da bo tukaj nekaj časa, in ne morem veliko storiti 
glede nastale situacije, razen da jo kar najbolje izkoristim.

Potem so tukaj redki trenutki oddiha, ko preneha biti 
vreščeča in zajedljiva. Poskrbim, da te trenutke uživam v 
sprostitvi. Čeprav je lahko stroga do mene, cenim majhne 
stvari toliko bolj, kadar je ni, in za to sem ji hvaležna.
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Društvo psoriatikov 

Slovenije

Društvo psoriatikov Slovenije je humanitarna organizacija, ki deluje 

že od leta 1979. Z informiranjem, ozaveščanjem in izobraževanjem si 

prizadeva za boljše poznavanje, razumevanje in sprejemanje bolezni 

ter izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s psoriazo.

Psoriaza ali bolje poznano ime luskavica je kronična vnetna bolezen 
z značilnimi kožnimi žarišči. Ta so pordela, različno oblikovana in 
prekrita s srebrno-sivimi luskami. Bolezen najpogosteje prizadene 
komolce, kolena, ledveni predel in nohte. V Sloveniji oboleva za 
psoriazo okoli 35.000 ljudi, v svetovnem merilu je ljudi s to bolezni-
jo okoli 2,5 odstotka. Zaenkrat zagotovo vemo le to, da je luskavica 
dedna bolezen in ni nalezljiva, medtem ko pravega vzroka za njen 
nastanek še ne poznamo. Po najnovejših raziskavah gre za motnjo 
imunskega sistema. Ker se bolezen odraža na koži bolnikov 
z različno velikimi pigmentnimi madeži, rdeče, napete in 
luščeče se kože, je potreba po zmanjšanju izločevanja iz 
družbe in psihosocialnih stisk bolnikov velika.

Društvo izpostavlja skrb za lastno zdravje, nudi podporo in zasto-
pa nacionalne interese članov, na področju medicine pa poziva k 
skrbnejši obravnavi psoriatikov. Bolnikom želimo pomagati pri 
premagovanju in lajšanju stiske ter jih naučiti živeti z boleznijo, kar 
uresničujemo preko različnih dejavnosti. Naravnani smo k povezo-
vanju in sodelovanju članov, kot enem izmed pomembnih dejavni-
kov delovanja, saj se zavedamo bremena bolnikov in pomembnosti 
zmanjševanja stigme. V okviru društva deluje predsedstvo, ki 
združuje 11 podružnic po vsej Sloveniji in šteje okoli 2000 članov. 
Društvo psoriatikov Slovenije je zaradi velikosti, geografskih, logi-
stičnih in organizacijskih potreb razdeljeno v področne regije. 
Obiščite našo spletno stran www.drustvo-psoriatikov.si  in poiščite 
vam najbližjo podružnico Društva Psoriatikov Slovenije. 

V društvu skozi vso leto izvajamo različne programe. Programe soci-
alne in humanitarne narave za bolnike s psoriazo, kjer organiziramo 
in izvajamo samopomoč ter osebno pomoč starejšim in manj po-

Osredotočite se na bistvo. Nihče 
ne more skočiti iz svoje kože. 
Ko ljudje zagledate človeka 
z luskavico, dajete videnemu 
prevelik pomen. Tako ne opazite 
kaj je res pomembno – naša 
osebnost, ki nas dela človeške, ne 
glede na kožo. Ne bojte se dotika 
z nami, luskavica ni nalezljiva.
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kretnim bolnikom na domu ter preprečujemo in lajšamo socialne stiske. 
Skrbimo za lažje soočanje z boleznijo in vključevanje bolnikov v vsakdanje 
življenje. Organiziramo in izvajamo strokovna predavanja in izobraževanja 
za bolnike. Predavanja izvajajo zdravniki specialisti, dermatologi, revmato-
logi in psihologi. Na srečanjih članov se trudimo na podlagi medsebojne 
izmenjave izkušenj, povezovati vse udeležene. Spodbujamo zdrav način 
življenja in izvajamo preventivne programe za ohranjanje zdravja.

Eden naših ključnih programov je obnovitvena rehabilitacija v slovenskih 
zdraviliščih. Kot društvo s humanitarnim statusom ga izvajamo pogod-
beno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nam dodeljuje 
fi nančna sredstva. Kot dopolnilo k navedenemu programu, izvajamo 
program »Družinske rehabilitacije«, kjer lahko člani društva skupaj s 
svojimi družinskimi člani in prijatelji koristijo lepo urejen apartma v Vasi 
Lipa v Termah Olimia, ter apartma v naselju Prekmurska vas v Moravskih 
Toplicah. V okviru zdraviliškega zdravljenja v tujini organiziramo zdra-
vljenje v bolnici Naft alan in zdravljenje na Velem Lošinju, na Hrvaškem. 
Organiziramo športne igre, različna družabna in izobraževalna srečanja, 
planinske pohode, izlete ter prednovoletna srečanja. Prav tako izvajamo 
predavanja za splošne zdravnike in medicinske sestre, z namenom hitrejše 
in pravilnejše diagnoze in skrbnejše obravnave obolelih za psoriazo.Ozave-
ščanje javnosti sodi med pomembnejše dejavnosti društva. Z izdajanjem 
društvenega glasila Za prostor pod soncem, spletno stranjo, sodelova-
njem na društvenih omrežjih in akcijami ozaveščanja se trudimo za čim 
večjo prepoznavnost po svojem delovanju ter predstavljanju bolezni širši 
javnosti.

Obiščite našo spletno stran
www.drustvo-psoriatikov.si
in poiščite vam najbližjo 
podružnico Društva 
Psoriatikov Slovenije.

Društvo Psoriatikov, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor
Tel: (02) 420 22 12), email: info@drustvo-psoriatikov.si 

spletna stran: http://www.drustvo-psoriatikov.si



Prosimo odgovorite na spodnja vprašanja:

Vprašalnik za odkrivanje suma na 

psoriazo/luskavico s plaki

1. Imate podobne spremembe na koži kot na spodnjih slikah? 

DA NE

2. Imate podobne spremembe na nohtih kot na spodnjih slikah? 

DA NE

3. Imate podobne spremembe na lasišču kot na spodnjih slikah? 

DA NE



Če ste vsaj na 3 vprašanja odgovorili z DA, vam priporočamo, da se pogovorite z vašim 
osebnim zdravnikom.

Vprašalnik je namenjen pomoči pri odkrivanju znakov luskavice. Diagnozo lahko postavi samo 
osebni zdravnik ali dermatovenerolog.

4. Je Vaša koža na določenih mestih (najpogosteje na komolcih, kolenih, ob 

lasišču) zadebeljena in pordela/vneta po več kot 2 tedna hkrati?

DA NE

5. Se Vaša koža na teh mestih lušči?

DA NE

6. Vas koža na odebeljenih mestih srbi?

DA NE

7. Ima kdo v Vaši družini luskavico/psoriazo?

DA NE

8. Ali imate vsaj en boleč ali otekel sklep, ki ni povezan s poškodbo?

DA NE

Vprašalnik je sestavljen s pomočjo strokovne literature:
Dominguez PL, Assarpour A, Kuo H in sod.  Development and pilot-testing of a psoriasis screening tool. Br J Dermatol 2009; 161: 778-784. 

Strokovna recenzija: Združenje slovenskih dermatovenerologov.
Izdaja: farmacevtsko podjetje Novartis.



LUSKAVICA: (PSORIAZA) NEOZDRAVLJIVA
KRONIČNA KOŽNA BOLEZEN 1

31%
JIH JE V FINANČNI STISKI  

8%
JIH JE OMEJENIH  

NA DELO DOMA 

75%
SE POČUTI

NEPRIVLAČNO

54%
JE DEPRESIVNIH

VPLIV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA3-5

Na kakovost življenja bolnikov psoriaza vpliva podobno kot nekatere vrste raka (limfom), srčni infarkt, 
artritis, sladkorna bolezen tipa 2 in depresija. Poleg tega več mednarodnih študij dokazuje, da imajo ljudje 
s hujšimi oblikami psoriaze tudi bistveno krajšo pričakovano življenjsko dobo.

Skoraj 3 % svetovne populacije živi s psoriazo.2

Več kot 1/3  bolnikov, ki ima psoriazo s plaki, ima zmerno do hudo
obliko te bolezni.15

125
M  L  JONOV

LJUDI PO SVETU
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Kar 50 % ljudi, ki imajo zmerno do hudo psoriazo s plaki, navaja, 
da niso zadovoljni z obstoječim zdravljenjem, kar pomeni, da 
potrebujejo učinkovita zdravila, ki imajo hiter kliničen odziv in so 
dovolj varna.

NEUSPEH ZDRAVLJENJA3, 6-10

PSORIATIČNI ARTRITIS11

SOČASNE BOLEZNI 5, 13, 14

PSORIATIČNI

ARTRITIS

SRČNO OBOLENJE

DEPRESIJA

NAJBOLJ POGOSTI SIMPTOMI12

30% bolnikov ima tudi psoriatični artritis

BOLEČINESRBEŽ

LUŠČENJE

KOŽE

ZADEBELJENA

RDEČA KOŽA

SLADKORNA BOLEZEN

sočasne bolezni so bolezni ali stanja, ki jih ima bolnik poleg psoriaze.
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To je samo za 

starejše ljudi!?

Anja bo z vami podelila svojo izkušnjo, kako je že zelo 

zgodaj zbolela za psoriatičnim artritisom. Piše o tem, kako 

je bolezen vplivala na njeno vsakdanje življenje, njene 

odnose in kako se je spoprijela s spremenjenim načinom 

življenja. 

N ekaterim bi se zaradi diagnoze psoriatičnega 
artritisa (PsA) enostavno podrl svet. Zelo 
neprijetno presenečenje, ki ga nikakor niso 

pričakovali. Pri drugih diagnoza pomeni luč na koncu 
tunela. Končno odgovor na vsa vprašanja, nove mo-
žnosti zdravljenja in upanje. Tako ali drugače, diagnoza 
zaznamuje celotno nadaljnje življenje. In vsakič se lahko 
ustavimo in rečemo: »In od tedaj je bilo vse drugače.« 
Ne glede na to sem ugotovila, da včasih spremembe niso 
nič slabega.

Družina

Diagnoza psoriatičnega artritisa je vplivala na čisto vse 
ljudi, ki so kakorkoli del mojega življenja! Celo na mojo 
psičko! Ni razumela, zakaj je ne želim (ne morem) več 
peljati na sprehod. Vsako jutro sem občutila krivdo, da 
svoje najboljše prijateljice ne morem peljati na vsa-
kodnevni sprehod. To je namesto mene počela moja 
mama, a psička ni bila preveč navdušena.
Preden je zdravljenje postalo učinkovito, sem vsak dan 
trpela hude bolečine. Moja mama ni bila več le mama, 
postala je tudi negovalka. Zame je počela čisto vse. Ku-
hala je, čistila in mi celo pomagala pri oblačenju. Le malo 
ljudi si lahko predstavlja, kako je, ko jih starši pri njihovih 
dvajsetih ali tridesetih letih še vedno morajo oblačiti!
Vse to je v meni zbujalo dodatne občutke krivde. 
»Mama me je vzgojila. Zakaj mora zdaj ponovno skrbeti 
zame, četudi sem že odrasla,« sem razmišljala. Ste opazili, 
da je pri vsem tem en skupni imenovalec in to je krivda? 
Ta se pogosto pojavlja prav takrat, ko naenkrat postane-

Nisem več ista oseba kot pred 
diagnozo. Ampak ugotovila 
sem, da je kljub temu vse v 
redu. Morda sem utrujena, 
imam bolečine in včasih 
sem počasnejša, ampak sem 
hkrati sočutna, skrbna in 
razumevajoča.

Kako je, ko se 

mora mlad 

človek soočiti 

z boleznijo, kot 

je psoriatični 

artritis
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mo odvisni od drugih, čeprav smo bili navajeni živeti samostojno.
Ko se je zdravljenje nekoliko stabiliziralo in sem znova lahko začela skrbeti zase, 
je krivda zbledela. Z mamo pa sva si od takrat zelo blizu. Moja bolezen nas je 
kot družino še dodatno zbližala. Ugotovila sem, kako zelo pomembno je imeti 
podporo drugih. Ne bojte se prositi za pomoč. Nimate se česa sramovati, če 
potrebujete pomoč drugih.

Delo

Osemurni delavnik je lahko zelo naporen tudi za zdravega posameznika, kaj 
šele za nekoga z bolečinami v sklepih in slabostjo. Po nekaj mesecih, ko sem do-
besedno trpela, sem si morala priznati, da tega enostavno ne zmorem. Zvečer 
sem velikokrat jokala od bolečine ali enostavno zaspala od neverjetne izčr-
panosti. Dan, ko sem dala odpoved, je bil en od najbolj žalostnih dni mojega 
življenja. Tri leta sem preživela na fakulteti, da bi lahko opravljala to delo. Sedaj 
pa je bil konec. In znova se je pojavila krivda.
Z zdravljenjem se je stanje izboljšalo in tako sem ponovno dobila nekaj upanja. 
Služba je bila del mojega življenje ... pomemben del, a ne vse. V življenju sem 
imela še druge stvari poleg službe. Ugotoviti sem morala, kdo pravzaprav sem 
kot oseba.
Usedla sem se in nekaj časa premišljevala. Skušala sem dognati, v čem sem do-
bra in kako bi lahko ob svoji bolezni naprej razvijala svoje talente. Odkrila sem, 
da znam pisati in bi lahko postala dobra urednica. Tako bi lahko delala od doma 
in si sama določala delovni čas. To je bil velik uspeh!
Nikoli ne smete obupati nad svojim življenjem. Vsak je v nečem dober. Le 
ugotoviti je treba, kaj je to. Morda se trenutno počutite, kot da ni tako. Zlasti če 
ste sredi izbruha bolezni. Ne pozabite pa, da bolezen nikoli ne pomeni, da ste 
manjvredni.

Prijateljstva in odnosi

Če zaradi bolezni izgubimo sebe, je težko, izgubiti prijatelje in ljubljene osebe 
pa je ravno tako hudo. V začetnih fazah, ko je bil moj psoriatični artritis zelo ak-
tiven, sem se počutila, kot da je me življenje pustilo na cedilu.  Moje prijateljice 
so se lepo oblačile, hodile na zmenke in se zabavale. Jaz pa sem ležala v postelji 
s toplimi obkladki na sklepih. Bila sem zagrenjena in nevoščljiva. Zakaj lahko 
drugi živijo »normalno« življenje? Ta drža je vplivala na moje odnose (ki so se 
sčasoma končali), saj sem vse prijatelje odrinila stran. Imela sem občutek, da če 
jih sama odrinem, me ne bodo mogli oni zapustiti, saj bom to storila sama.
Osamljenost pa je pravo prekletstvo. Nikoli ne mislite, da ljudem ni mar. Skrbi 
jih za vas. Še dobro, da sem to ugotovila, preden bi se moje duševno zdravje 
povsem porušilo. Začela sem pisati blog, našla sem druge, ki bolehajo za kro-
ničnimi boleznimi. Začela sem jih spoznavati in odkrila, da je njihova situacija 
zelo podobna moji. Kako lepo je najti ljudi, ki vedo, kako se počutimo. Kasneje 
sem tudi ponovno vzpostavila stik s starimi prijatelji. Presenečeni bi bili, kako 
znajo ljudje odpuščati. Razložila sem jim, zakaj sem se odmaknila od njih. Bili 
so razumevajoči.
Psoriatični artritis me je spremenil. Nisem več ista oseba kot pred diagnozo. 
Ampak ugotovila sem, da je kljub temu vse v redu. Morda sem utrujena, imam 
bolečine in včasih sem počasnejša, ampak hkrati sem sočutna, skrbna in razu-
mevajoča. 
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Lajšanje 

bolečin v 

sklepih

Če v iskalnik Google 

vtipkate besedno zvezo 

»naravna sredstva za 

psoriatični artritis« v 

angleščini, dobite preko 

500.000 zadetkov. 

Zelo visoka številka 

in ogromno število 

zadetkov, ki jih je treba 

pregledati pri iskanju 

odgovora!

Nasveti za 

lajšanje bolečin 

v sklepih

V sekakor ne trdimo, da smo prebrali vse dostopne in-
formacije. Našli pa smo nekaj običajnih in znanstve-
no priznanih gibalnih vaj, vrst hrane in sprememb 

načina življenja, ki so lahko koristni v boju proti bolečinam v 
sklepih, ki nastanejo zaradi psoriatičnega artritisa.

Pojdite ribarit! Dejstvo je, da so ribe bogate z omega-3 
maščobnimi kislinami odličen vir hranilnih snovi. Poleg tega 
delujejo protivnetno in lahko pomagajo pri lajšanju bolečin 
v sklepih. Raziskava iz leta 2015 je pokazala, da se je pri 
ljudeh z osteoartritisom kolena (druga vrsta bolezni), ki so 
jemali 1.000 mg ribjega olja dnevno v času 8 tednov, stanje 
izboljšalo. Bolečina je pojenjala in delovanje sklepov je bilo 
znatno boljše.

Zvesto vadite jogo Ali ste vedeli, da naj bi joga krepila 
telesno zavest in pomagala pri prepoznavanju nelagodja in 
draženja? Več kot to, če redno vadimo, pride do zmanjšanja 
bolečin v sklepih, izboljšane gibljivosti in delovanja sklepov. 
Nivo stresa in napetosti pade in spanec postane bolj 
kakovosten. Na YouTubu so na voljo številne enostavne 
vadbe. Malo jih preglejte in posvetite 15 minut časa na dan 
temu, da najdete svoj notranji zen.
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Popoldanski čaj? Popiti skodelico čaja je vsakodnevna 
navada milijonov ljudi po vsem svetu. Izberite zeleni čaj, ki pripo-
more k zmanjševanju bolečin v sklepih. Vsebuje namreč sestavine, 
ki lahko zavirajo vnetni citokin interlevkin-1, ta posledično ne more 
poškodovati hrustanca v sklepih. »Pohitite torej in pristavite vrček 
ter skuhajte čaj!«

Samo malo ledu, prosim! To je zares enostaven 
način − s krožnimi gibi masirajte prizadet predel s pomočjo kocke 
ledu, bolečina bo pojenjala. Ljudje pogosto mislijo, da led preprosto 
zmanjša občutljivost prizadetega predela. V resnici pa upočasnjuje 
signale za bolečino in znižuje produkcijo kemikalij, značilnih za 
vnetje. Na Ameriški akademiji za revmatologijo (American College 
of Rheumatology) priporočajo 5- do 10-minutno hlajenje z ledom 
in to večkrat na dan.

Postanite malo lažji Pri tem gre za dolgoročen cilj, na 
žalost pri izgubi teže ni bližnjic (čeprav si jih vsi želimo). V resnici 
prispeva izguba teže tudi k zmanjšanju bolečin v sklepih. Razlog 
je silno preprost: Če nosite nekaj kilogramov dodatne teže, brez 
potrebe dodatno obremenjujte svoje sklepe in kosti. Vadba in 
izguba teže imata številne koristi, tudi če bolehate za psoriatičnim 
artritisom.

Na Ameriški akademiji za 
revmatologijo (American 
College of Rheumatology) 
priporočajo 5- do 10-minutno 
hlajenje z ledom in
to večkrat na dan.



Prizadetost

stopal pri PsA

Podrobno bomo pojasnili, kako lahko 

psoriatični artritis prizadene stopala.

Pravijo, da če želiš nekoga res razumeti, moraš prehoditi en kilometer 

v njegovih čevljih. No, mi smo prepričani, da bi lahko en kilometer hoje 

v čevljih nekoga s PsA ljudi VELIKO naučil o tem, kako je v resnici 

živeti s to boleznijo.

V časih se zdi, kot da PsA prizadene skoraj vsako kost 
v telesu, na različne načine pa se lahko kaže tudi v 
prizadetosti stopal. Zato je zelo pomembno, da poznate 

te znake in se ob pojavu prvega neprijetnega znaka pogovorite s 
svojim zdravnikom, saj se tako lahko izognete deformacijam kosti.

Nekaj najpogostejših bolezni smo spodaj razdelili na prebavlji-
vo velike dele. Preberite vse ali pa skočite (s stopali) najprej na 
poglavja, ki vas zanimajo.

Entezitis

PsA povzroča vnetje sklepov in mest, kjer se kite in vezi priraščajo 
na kost (imenovanih enteze). Entezitis je vnetje, ki ga povzroča 
odziv imunskega sistema, povezan s PsA, ki napade kost in oko-
liško tkivo, kot odziv na lokalno obremenitev. Pogosto povzroči 
bolečino ob sklepu ali pa na širšem območju. Pri PsA lahko vnetje 
enteze prizadene več sklepov in tkiv, najpogosteje sta prizadeti 
ahilova tetiva in plantarna fascija.

Ahilov tendinitis 

Ahilova peta naj bi bila človekova najšibkejša točka. To zveni 
resnično mnogim osebam s PsA, saj se ahilov tendinitis, ki je 

PsA se morda zdi kot resna 
bolečina v … stopalu, a dobra 
novica je, da vam bo zdravnik lahko 
pomagal poiskati najboljšo obliko 
obvladovanja bolečine, zato se 
pogovorite z njim ob prvem znaku 
nelagodja.
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običajno povezan s športnimi poškodbami, lahko razvije 
brez znanega vzroka. Značilna znaka ahilovega tendinitisa 
sta bolečina in oteklina na zadnji strani pete.

Plantarni fasciitis 

Žareča bolečina v peti in stopalnem loku, ki jo oseba 
občuti, ko po obdobju nedejavnosti prvič vstane, je lahko 
plantarni fasciitis, ki je pravzaprav najpogostejši vzrok za 
bolečino v peti. Plantarna fascija je tkivo, ki povezuje peto s 
prsti, in ko je vneto, lahko povzroči šepanje zaradi bolečine.
Počitek lahko prispeva k izboljšanju tako ahilovega tendi-
nitisa kot plantarnega fasciitisa, vendar vedno ni mogoč. 
Morda boste želeli poskusiti hladne obkladke (pazite, da 
jih zavijete v brisačo) ali podplat položiti ob steklenico s 
hladno vodo. Udobni čevlji in oblazinjeni vložki za stopala 
naj bi prav tako pomagali ublažiti bolečino. 

Daktilitis

Ste opazili, da so nekateri vaši prsti na nogah otečeni? 
Niste edini. Kar 40 % oseb s PsA ima daktilitis, ali »kloba-

sast prst«, ki je posledica otekanja in vnetja okrog kit na 
območju prstov rok ali nog. Beseda »daktil« dejansko iz-
haja iz grške besede za prst. Pri PsA so pogosteje prizadeti 
prsti nog. Otekanje je večkrat nesimetrično, zato lahko na 
vsakem stopalu otečejo različni prsti. Posebnost daktilitisa 
je, da najpogosteje oteče četrti prst. Prisotnost klobasastih 
prstov naj bi bil znak bolj napredovalega PsA, zato povejte 
svojemu zdravniku, če se začnejo razvijati ti znaki.

PsA se morda zdi kot resna bolečina v … stopalu, a dobra 
novica je, da vam bo zdravnik lahko pomagal poiskati 
najboljšo obliko obvladovanja bolečine, zato se pogovorite 
z njim ob prvem znaku nelagodja.
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Premagovanje 

bolečin v hrbtu

Dve bolezni hrbtenice pogosto 

prizadeneta osebe s PsA.

Če berete to, potem je zelo verjetno, da imate psoriatični artritis 

(PsA). In če imate PsA, potem obstaja velika možnost, da boste 

izkusili eno od oblik bolečin v hrbtu v času od diagnoze dalje. To je 

zato, ker ima več kot polovica ljudi, ki živi s PsA (poleg vseh drugih ne 

ravno čudovitih simptomov), diagnozo bolezni hrbtenice, povezano s 

PsA. 

Z nanstveniki morajo še odkriti natančno povezavo med PsA in 
težavami s hrbtenico, vendar se zdi, da je zanjo odgovoren sku-
pni izvor obeh bolezni, to je okvarjen imunski sistem, ki lahko 

povzroči škodo in razširi vnetje po telesu. Dve bolezni hrbta, ki najpogo-
steje prizadeneta osebe s PsA, sta spondilitis in bolečine v sakroiliakalnih 
sklepih (sakroiliitis). Če ste nam kaj podobni, potem že zvijanje jezika ob 
teh izrazih lahko občutite kot izziv, kaj šele, da bi razumeli, kaj ti bolezni 
dejansko lahko storita vaši hrbtenici. Ampak ne skrbite – preko znanosti 
bomo razkrili, kaj točno lahko ti bolezni povzročita vašim sklepom. Torej 
odpihnimo prah z učbenikov in začnimo. 

Spondilitis

Spondilitis se pojavi pri približno 20 % oseb s PsA in vodi do vnetja 
sklepov na dveh glavnih področjih: med medenico in hrbtenico ter med 
hrbteničnimi vretenci. V nekaterih primerih lahko prekomerna rast kosti 
povzroči zraščanje ali zlitje dveh ali več vretenc, kar povzroči okorelost, 
ki oteži gibanje in povzroči močno bolečino. Čeprav je najpogostejši v 
hrbtenici, se spondilitis lahko pojavi tudi v sklepih rok, kolkov, nog ali 
stopal. 
Osebe s spondilitisom so običajno starejše in imajo PsA dlje časa, čeprav 
je to še ena povezava, ki ni v celoti pojasnjena. Kako lahko torej opazite, 
da imate morda spondilitis? Simptomi pogosto vključujejo bolečine 

Dve bolezni hrbta, ki 
najpogosteje prizadeneta 
osebe s PsA, sta spondilitis 
in bolečine v sakroiliakalnih 
sklepih (sakroiliitis).



v hrbtu, ki jih ublaži telesna vadba in se s 
počitkom ne izboljšajo, močnejše so zjutraj in 
zvečer, pojavljajo se v hrbtnih vezeh in kitah. 

Bolečine v sakroiliakalnih 

skepih 

Približno ena tretjina oseb s PsA ima sa-
kroiliitis, pogosteje se pojavlja pri ženskah. 
Podobno kot pri spondilitisu je vzrok bolezni 
vnetje določenih sklepov. V tem primeru 
gre za sakroiliakalna sklepa, ki se nahajata v 
spodnjem delu hrbta na vsaki strani hrbte-
nice. Njuna glavna naloga je, da nosita težo 
zgornjega dela telesa, ko stojite ali hodite, in 
to breme prenašata na noge.

Zanimivo je, da se sakroiliitis pogosto 
pojavlja samo v enem od obeh sklepov. Če 
imate torej bolečino, ki se pojavlja samo na 
eni strani spodnjega dela hrbta, potem je res 
pomembno, da to poveste zdravniku, saj je to 
lahko ključni podatek za pomoč pri postavi-
tvi diagnoze.
Zaradi nalog, ki jih opravlja prizadeti sklep, 
se sakroiliitis poslabša s preprostimi gibi, 
kot so stoja, hoja, dolgotrajno sedenje (npr. 
vožnja avtomobila) ali spreminjanje položaja 
med ležanjem v postelji. Ljudje s to boleznijo 
pogosto pravijo, da je še posebej boleč pre-
mik iz sedečega v stoječi položaj, zato bodite 
pozorni na situacije, ko je prehod iz sedečega 
v stoječi položaj zelo boleč.

Uf! Kratek pregled dveh 
najpogostejših težav s hrbtom, 
povezanih s PsA, je zaključen. 
Če imate nenavadne bolečine ali 
okorelost v hrbtu, se pogovorite s 
svojim zdravnikom.
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Zmenkovanje s 

psoriatičnim artritisom: 

vodnik za začetnike

»Pot prave ljubezni nikoli ni 

bila lahka.« To morda velja 

za mnoge ljudi na tem svetu, 

a še toliko bolj za tiste, ki 

so prisiljeni živeti s kronično 

boleznijo, kot je psoriatični 

artritis.

Strokovni vodnik, kako postopati v 

začetku novega odnosa, če bolehate 

za psoriatičnim artritisom

V zpostavljanje novih odnosov je samo po sebi velik 
izziv. Če temu dodamo še kronično kožno bolezen, 
ki povzroča neprijetne spremembe na koži, ni nič 

nenavadnega, če zmenkovanje postane nekaj zastrašujočega. Pa 
vendar smo trdno prepričani, da ta bolezen ne bi smela prepre-
čiti ničesar, kar si želite v življenju početi, vključno z zabavnim, 
zdravim in izpolnjenim zmenkovanjem. Morda se boste morali 
naučiti, kako o psoriatičnem artritisu spregovoriti s skorajšnjim 
tujcem, ki pa se bo morda nekega dne prelevil v osebo, s katero 
boste preživeli preostanek vašega življenja. Zato smo za vas pri-
pravili štiri korake, kako se lotiti pogovora o tej temi.

Ljubezen do samega sebe

Zgleda mogoče kot obrabljena fraza, a vseeno predstavlja 
ta korak eno najpomembnejših življenjskih lekcij. Preden 
vas lahko začne ljubiti nekdo drug, se morate naučiti ljubiti 
samega sebe.

Ni potrebno, da o tej temi spregovorite že 

na prvem zmenku

Prvi zmenek mora biti predvsem zabaven – poln začetnih isker 
in navdušenja ob spoznavanju druge osebe. Takrat še ni potrebno 
govoriti o norih sorodnikih ali neljubih razvadah. Zato v tem tre-
nutku ni potrebno, da omenjate svojo bolezen. To ne pomeni, da 
morate ravnati, kot da je nekakšna velika skrivnost ali se aktivno 
izogibati tej temi. Preprosto želimo reči, da tega področja niste 
dolžni omenjati, če si tega ne želite.
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Vadite svoj govor

Če želite odkrito in iskreno spregovoriti o svojem pso-
riatičnem artritisu, je nekaj povsem normalnega, da vas 
malce skrbi glede sogovornikovega odziva. Če boste svoj 
govor predhodno vadili, boste lahko zadevo bolje razložili. 
Enostavno nizajte besede, ne razmišljajte, kaj bo morda 
druga oseba odgovorila. Včasih se lahko malce pošalite in 
tako razbijete led. Posledično se bosta oba malce sprostila 
in pogovor bo bolj gladko stekel.

Ko drugi osebi poveste resnico, bodite 

iskreni

Sogovorniku je potrebno jasno razložiti, kakšno je življenje 
s psoriatičnim artritisom. Vseeno pa se osredotočite na 
stvari, ki jih lahko počnete in ne na tiste, ki jih ne morete.
Nekaterim je lažje, če specifi čne simptome opišemo v 
jeziku, ki ga drugi lahko razumejo. Denimo rečemo, da je 
slabost podobna najhujšemu mačku. Ampak tudi to je le 
namig, ki lahko pomaga ljudem, da se sprostijo in posledič-
no lahko steče bolj odprt pogovor o psoriatičnem artritisu.

Če tega ne prenesejo – poiščite koga 

drugega

V popolnem svetu kot iz pravljice bi bili vsi razumevajoči 
glede življenja s psoriatičnim artritisom in drugimi kronič-
nimi boleznimi. Vselej bi našli prave besede in se znali ustre-

zno odzvati na simptom, ki se v danem trenutku pojavi. Na 
žalost temu v resničnem življenju ni tako. Nekateri ljudje 
(čeprav so mogoče sicer čudoviti ljudje) si enostavno ne 
znajo predstavljati, da bi bili v odnosu z nekom, ki boleha za 
kronično boleznijo. Ni potrebno prav veliko, da tako stvar 
vzamemo osebno in nas to prizadene. Vseeno ne smemo 
pozabiti: To se nas ne tiče. Ta oseba enostavno ni prava 
za nas. Glavo pokonci! Poiščite nekoga, ki si zasluži tako 
čudovito osebo, kot ste vi. 

Morda se boste morali naučiti, kako o 
psoriatičnem artritisu spregovoriti s 
skorajšnjim tujcem, ki pa se bo morda 
nekega dne prelevil v osebo, s katero boste 
preživeli preostanek vašega življenja. 



Kaj hočeš biti, ko 

odrasteš? To je vprašanje, 

ki nam je pogosto 

zastavljeno, ko hodimo v 

šolo. Vsak trenutek našega 

izobraževanja, od 6 leta, 

je namenjen pripravi na 

delo, ki ga želimo početi do 

konca življenja. Nihče ne 

pričakuje, da se bo vprašal, 

kaj bo sposoben početi, ko 

odraste.

D elo je težko. Delo s psoriatičnim artritisom je še težje. Pred 
PsA sem lahko preživela dan kot veterinarska medicinska 
sestra in ko sem ob koncu dneva prišla domov, sem še 

vedno imela energijo za življenje. Po diagnosticiranju PsA pa sem se 
zbujala z občutkom, kot da sploh ne bi spala in se tako bala dneva, ki 
me je čakal. Sem izredno trmasta. Mislila sem, da bom lahko, če se 
bom delala, kot da ni prav nič narobe, opravljala svoje (fi zično zah-
tevno) delo. Nisem mogla. Končala sem v bolnišnici. Šele takrat sem 
spoznala, kako bo psoriatični artritis vplival na moje delovno življenje.

Morda sedite tukaj in berete te besede ter razmišljate »jaz tega ne 
zmorem«. Ne morem delati. Resnica pa je, da tega ne morete storiti v 
tem trenutku. Ne delajte tega, kar sem jaz. Vaš psoriatični artritis ne bo 
izginil samo zato, ker ga ignorirate, vendar lahko sprejmete ukrepe, da 
bo vaš delovni dan nekoliko lažji.

Bodite iskreni. Na žalost se narave mojega dela ni dalo spremeniti. 
Vedno bi bilo fi zično. Na srečo sem bila v položaju, da si sem si lahko 
vzela nekaj časa in razmislila o svoji prihodnosti in o tem, kaj bi lahko 
storila. Ne bom lagala, počutila sem se, kot da sem razočarala življenje. 
Najmanj, kar se lahko pričakuje od odraslega je, da vsak dan vstane 
iz postelje in gre na delo. Dolgo me je vznemirjalo in zagotovo mi ni 
pomagalo, da bi si opomogla od bivanja v bolnišnici. Sčasoma sem 
spoznala, da samo zato, ker ne morem opravljati tega dela, to še ne 
pomeni, da ne morem opravljati nobenega dela. Razmišljala sem, da 
bi se ponovno začela šolati, toda na koncu sem spoznala, da imam 
znanje in veščine za začetek poslovanja od doma; za službo, ki bi mi 
dovolila, da si sama razporejam čas. To je bilo pred dvema letoma in 
danes lahko rečem, da je to najboljša stvar, ki se mi je kdajkoli zgodila. 
Zavedam se, da tega ne more storiti vsakdo, vendar ne izgubite upanja. 

Ana razkriva, kako se je 

sprijaznila z opustitvijo dela, 

ki ga je imela rada

PsA in kariera
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Če vaše delo ni časovno 
občutljivo, lahko morda začnete 
delati prej in končate pozneje, da 
bi premagali jutranjo okorelost. 
Namesto enournega odmora za 
kosilo je morda bolje, da si čez 
dan vzamete dva 30-minutna 
odmora.

Če imate dobre odnose s svojim delodajalcem, se dogovorite za se-
stanek in mu povejte o svojem PsA in kako vpliva na vas. Presenečeni 
boste, kako razumevajoči so lahko nadrejeni. Prijateljica (ki ima tudi 
kronično bolezen) je pred kratkim to storila in naredili so vse, da bi se 
med delom počutila udobno. Je predana in trda delavka, zato so želeli 
zagotoviti, da ostane na svojem položaju. Če vaše delo ni časovno 
občutljivo, lahko morda začnete delati prej in končate pozneje, da bi 
premagali jutranjo okorelost. Namesto enournega odmora za kosilo 
je morda bolje, da si čez dan vzamete dva 30-minutna odmora. Tudi 
nekaj tako preprostega, kot je vprašati, če bi lahko vstali s svojega 
sedeža (v pisarni) in šli na kratek sprehod vsake toliko lahko pomaga 
pri togosti.

Pogovorite se z delovnim terapevtom, še posebej, če vaše delo 
zahteva veliko sedenja ali stanja na enem mestu. Na primer, če vaše 
delo vključuje celodnevno sedenje za računalnikom, vam lahko vaš 
delovni terapevt zagotovi trakove za zapestje, ki nudijo podporo med 
tipkanjem. Prav tako vam lahko priporoča blazine za nasloniti, ki 
omogočajo udobnejše sedenje.

Najpomembnejše je, da se pogovorite s svojim šefom, s sodelavcem 
ali z zdravnikom. Ne zadržujte stresa in skrbi zaradi PsA v sebi. Ne bo 
pomagalo. Zaslužite si, da ste na delovnem mestu srečni in da vam je 
udobno kot se le da, zato naredite korake in poskusite to uresničiti!
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Materialni svet:

odkrijmo vpliv tkanine

na simptome PsA

Nasveti in triki, kako zmanjšati 

draženje kože

Če živite s PsA, je jutranje 

oblačenje lahko bolj zapleteno, 

kot če bi pri izbiri oblačil mislili 

samo na modo. To je zato, ker se 

vpliv garderobe pri PsA razteza 

daleč preko samega videza in 

lahko učinkuje ne samo na raven 

samozavesti, ampak tudi na 

izraženost psoriatičnih plakov. 

M ajhne razlike v izbiri oblačil in nači-
nu njihovega pranja lahko vplivajo 
na pojavnost in resnost simpto-

mov. Torej naslednjič, ko boste nakupovali ali se 
pripravljali na pranje perila, upoštevajte spodnje 
nasvete, ker vam bo koža za to morda hvaležna.

1. Ostanite naravni, izberite bombaž.
Super mehak in lahek bombaž je vedno 
vreden naložbe, in to ne samo zaradi udob-
nosti. Zaradi boljših sposobnosti uravnavanja 
vlažnosti bombaž preprečuje pregrevanje kože 
in lepljenje obleke na kožo. Ker je bombaž 
naravno vlakno, je uporaba kemikalij mini-
malna od njegove pridelave do barvanja in 
končne obdelave. Etikete na oblačilih vedno 
vsebujejo podatke o uporabljenih materialih, 
zato se navadite na to, da jih pred nakupom 
preberete!

2. Izogibajte se sintetičnemu spodnjemu 
perilu. Nekatere tkanine so izdelane iz vla-
ken, ki ne vpijajo znoja, med njimi sta najlon 
in poliester, zato se jim je treba izogibati, če 
je to le mogoče. Dolgotrajnejše prekomer-
no znojenje pod spodnjimi oblačili lahko 
omogoči mikroorganizmom, da uspevajo na 
koži, ki jo je prizadela luskavica. Poleg tega 
lahko prekomerno znojenje povzroči srbenje 
in draženje kože. 
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3. Prisluhnite srbečici. Luskaste plasti 
kožnih celic, ki jih najdemo pri luskavici, 
so težavne zato, ker ne veste, kakšne vrste 
mikroorganizmov uspevajo v njih. Parazitski 
mikroorganizmi, kot so glivice, se sčasoma 
lahko neopazno razširijo na vaše obleke. To 
pomeni, da dokler nosite obleko, ki je oku-
žena z glivicami, bo stanje luskavice ostalo 
enako, če še tako zdravite svojo kožo. Če 
vas pogosto srbi koža, še posebej takoj, ko 
se oblečete, to pomeni, da so vaša oblačila 
morda okužena z glivicami in jih je takoj 
treba zavreči – to pa je popoln izgovor za 
nakupovalni izlet!

4. Pralno sredstvo brez vonja. Uporaba 
kakršnekoli oblike detergenta za pranje 
perila lahko povzroči draženje psoriatičnih 
sprememb. Če je možno, uporabite sredstvo 
brez vonja, in sicer zato, ker kemikalije, ki 
se uporabljajo v dišečih izdelkih in sicer 
lepo dišijo, lahko zelo poslabšajo simpto-
me. Drug nasvet je, da uporabite detergent 
v tekoči obliki, ker se bolje raztopi, to pa 
pomeni manjšo verjetnost, da se delci deter-
genta prilepijo na oblačilo.

5. Izberite svoje barve. Tukaj moramo biti 
jasni, da nikomur ne bi smelo biti nerodno 
zaradi luskavice (in nikogar drugi ne bi 
smeli pripraviti do tega). Nihče nikoli ne 
bi smel vplivati na vas, da bi čutili drugače. 
Toda če želite poskusiti in nositi tkanine, ki 
naredijo luskavico manj opazno, potem so 
svetlejše barve z mehkimi vzorci in odtisi 
dobra izbira, saj lahko zlahka prikrijejo 
odpadle luske skozi ves dan.

Izogibajte se sintetičnemu 
spodnjemu perilu. Nekatere 
tkanine so izdelane iz vlaken, ki ne 
vpijajo znoja, med njimi sta najlon 
in poliester, zato se jim je treba 
izogibati, če je to le mogoče.
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»Samo malo na tleh se 

počutim«, »danes je samo 

žalosten dan«, »verjetno 

sem samo utrujen ...«, 

»potrebujem dremež 

in bom v redu« − zveni 

znano? 

Z elo dobro vemo, da pridejo trenutki, ko je življenje s PsA 
lahko popolnoma zanič. Kronično stanje, ki povzroča bole-
čino, utrujenost, otrdelost in kožna obolenja? Super junak bi 

morali biti, da ne bi doživljali resnično mračnih dni. Najbrž vas ne bo 
presenetilo (še posebej, če to sami doživljate), da je pri več kot eni od 
petih oseb s PsA diagnosticirana tudi depresija.

Nedavna raziskava je pokazala, da ljudje s PsA brezposelnost, bolečine 
in utrujenost prepoznavajo kot ključne sprožilce depresije, a povezava 
med vplivom, ki ga ima PsA na kvaliteto življenja in depresijo, gre še 
globlje; znanstveniki namreč začenjajo opažati biološke povezave. Na-
mreč pri bolnikih z luskavico, pri katerih se je pojavila depresija, je bilo 
tveganje za kasnejši razvoj psoriatičnega artritisa kar 37 % večje kot pri 
bolnikih z luskavico, ki niso razvili depresije.  

Raziskava o povezavi je še vedno nekoliko nejasna (in trenutno poteka 
več študij), a dober začetek je sledeče: depresija ni le čustvena ali psi-

Kakšna je povezava med PsA in depresijo? 

Oglejmo si.

Depresija in PsA − povezava.
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hološka − ima tudi fi zične učinke, in sicer ljudje z depresijo 
navajajo spremembe vnetnih in imunskih označevalcev.

Vse več je dokazov, ki kažejo, da lahko isti procesi, ki sproži-
jo vnetje pri psoriatični bolezni, povzročijo tudi spremem-
be v možganih, ki vplivajo na čustvena stanja. Znanstveniki 
sedaj preučujejo več o korelaciji med stresom, depresijo 
in psoriatično boleznijo ter preizkušajo nove terapije, ki bi 
potencialno lahko pomagale pri zdravljenju vsega naštetega. 

Iz naših znanstvenih člankov o PsA vemo, da mnoge simp-
tome povzročajo citokini (beljakovine, ki lahko vplivajo na 
druge celice in povzročijo njihovo pretirano delovanje že 
pri najmanjši telesni poškodbi). Povišane ravni teh citoki-
nov so povezane s povečano signalizacijo v možganskih 
predelih, ki so običajno povezani s simptomi, podobnimi 
depresiji, kar lahko nakazuje na to, kar se dogaja pri ljudeh, 
ki živijo s PsA.

Oboroženi z znanjem, da citokini opravljajo dvojno 
dolžnost pri nekaterih bolnikih s psoriatično boleznijo, kar 
vodi do fi zičnih in čustvenih motenj, zdravniki razvijajo 
nove načine zdravljenja, ki bi ustavili cikel vnetja, stresa in 
depresije. 

Napredek pri zdravljenju lahko potencialno pomaga 
ljudem, ki trpijo za soobolevnostjo PSA in depresije, vendar 

pa obstajajo tudi druga orodja, ki so lahko v pomoč. Tudi 
kognitivno-vedenjska terapija je področje, ki bi lahko bilo 
koristno; v študiji z bolniki s psoriazo so znanstveniki razde-
lili kohorto v dve skupini. Vsi so se še naprej držali rednega 
zdravljenja, ena skupina pa je opravila tudi šest tednov sku-
pinske terapije, kjer so se naučili spretnosti obvladovanja in 
strategij za premagovanje negativnih prepričanj. Po samo 
šestih mesecih je 64 odstotkov bolnikov, ki so sodelovali v 
skupinski terapiji, doseglo več kot 75-odstotno izboljšanje 
luskavice, v primerjavi s samo 23 odstotki bolnikov, ki niso 
bili vključeni v terapijo, kar je precej neverjetno!

Če ste depresivni, potem je zelo pomembno, da govorite z 
svojimi najdražjimi, zdravniki in prijatelji, da si zagotovite 
podporo, ki jo potrebujete. In ne pozabite, da vam je naša 
skupnost na voljo v dobrih in slabih dnevih.
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Zatopite se v branje: 

prebrodite težke dni s 

pomočjo knjig

Knjige so odličen način, kako 

lahko malo pobegnemo iz 

krute realnosti. Lahko se 

podate v deželo Narnije, 

Bradavičarsko šolo ali Srednji 

svet. Odločitev je vaša. Ob 

turobnih dnevih je včasih 

najbolje, če se zatečete k 

zanimivi knjigi. Hkrati knjige 

niso le način za pobeg pred 

realnostjo. 

Naša izbira petih najboljših knjig 

za ljudi s psoriatičnim artritisom

O bstaja veliko število publikacij namenjenih podpori 
ljudi, ki se borijo s kroničnimi boleznimi. Od resnih 
znanstvenih publikacij do osebno izpovednih dnev-

nikov in knjig, ki vsebujejo celostne nasvete in priporočila. Izmed 
vseh teh smo izbrali pet knjig, ki so primerne za ljudi s psoriatič-
nim artritisom.

Psoriatični artritis (Dejstva)

Dr. Dafna Gladman je vodilna svetovna strokovnjakinja na 
področju psoriatičnega artritisa (morda ste zasledili katero od 
njenih Facebook objav v živo na straneh Ameriške akademije 
za revmatologijo (American College of Rheumatology)). Cilj 
njene knjige je posredovati informacije o tem bolezenskem 
stanju, napisana je predvsem za ljudi s psoriatičnim artritisom. V 
posameznih poglavjih najdemo podroben opis simptomov (od 
težav z nohti do kroničnih bolečin v sklepih) na način, ki nam 
sicer predstavi znanstvena dejstva a na preprost in bralcu dobro 
razumljiv način. To knjigo preprosto morate imeti, če vi sami ali 
kdo od vaših družinskih članov boleha za to boleznijo.

Pa saj ne zgledate bolni! Kako lahko 

živimo kakovostno življenje tudi z nevidno 

kronično boleznijo

Če živite s psoriatičnim artritisom, vam naslov te knjige najver-
jetneje zveni znano. Pa saj ne zgledate bolni je knjiga, ki vsebuje 
resnično življenjsko zgodbo osebe s psoriatičnim artritisom. Go-
vori o njenem popotovanju skozi štiri stadije te kronične bolezni. 
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Zbolel sem, sem bolan, žalosten sem a sprejemam svoje stanje, naučil sem 
se kakovostno živeti. Ne gre le za spomine, knjiga daje praktične napotke 
kako denimo poiskati zdravnika, obvladovati kronične bolečine in prema-
govati izrinjenost iz družbe, ki jo povzroči kronična bolezen. Knjiga je zelo 
srčno napisna, je vsakodnevni opomnik, da je tudi življenje s psoriatičnim 
artritisom lahko izpolnjeno in srečno.

Čuječnost za zdravje: Praktični vodnik za 

lajšanje bolečin, zmanjševanje stresa in 

povrnitev dobrega počutja

Ali ste vedeli, da lahko čuječnost vpliva na anksioznost, depresijo, razdra-
žljivost, izčrpanost in nespečnost, ki izvira iz kronične bolečine in bolezni? 
Čuječnost za zdravje opisuje osemtedenski program meditacije, ki traja le 
10 do 20 minut na dan in ga je avtorica sama sestavila, ko je iskala način 
za premagovanje hudih bolečin zaradi poškodb hrbtenice. Predlagani 
pristop je praktičen in mu ni težko slediti, pomagal vam bo za mirnejše 
počutje, osvežitev in obnovitev.

Paleo kuharska knjiga za avtoimunske bolezni: 

Obvladovanje kroničnih bolezni s prehrano brez 

alergenov

Za um in dušo naj poskrbi meditacija, a tudi ustrezna prehrana je en od 
načinov obvladovanja simptomov psoriatičnega artritisa. Paleo kuharska 
knjiga za avtoimunske bolezni je nastala pod peresom prehrambene 
terapevtke in zdravnice Mickey Trescott , ki sama živi z dvema avtoimun-
skima boleznima. Knjiga je polna okusnih in enostavnih receptov, ki so 
prilagojeni zlasti osebam z avtoimunskimi boleznimi z namenom lajšanja 
in blaženja bolezenskih simptomov.

365 dni pozitivnega mišljenja

Vemo, da je življenje s psoriatičnim artritisom lahko zelo težavno. Še pose-
bej ob izbruhih bolezenskih znakov je zelo težko ostati pozitivno narav-
nan. Ta knjiga predstavlja vsakodnevni opomnik, da na življenje gledamo 
s pozitivne plati.

Katere pa so vaše najljubše knjige? Bi morda katero od njih priporočili še 
drugim? 



V oporo je Društvo 

revmatikov Slovenije

Trudijo se iskati rešitve za socialne in zdravstvene probleme obo-
lelih in invalidov z željo doseči boljšo kvaliteto njihovih življenj in 
boljšo vključenost revmatikov v družbo. Bolnikom nudijo ustrezno 
pomoč pri udejstvovanju v družinskem in družbenem okolju, pri 
preseganju izolacije, psihofi zične in socialne stiske. Dejavnosti 
društva obsegajo tudi zastopanje interesov revmatikov v dialogu 
z državnimi in drugimi pristojnimi institucijami, prizadevanje za 
zmanjšanje diskriminacije in osveščanje javnosti za sprejemanje 
drugačnosti ter spodbujanje samostojnega življenja revmatikov. Eni 
pomembnejših dejavnosti društva sta svetovanje in izobraževanje 
tako revmatikov in njihovih družin kot tudi širše javnosti o različnih 
vidikih revme. 

Programi društva

V društvu želijo doseči dolgoročno kakovost in neodvisnost življe-
nja obolelih in invalidov in si prizadevajo iskati rešitve za zdravstve-
ne in socialne težave obolelih ter jim nuditi ustrezno pomoč.
V ta namen izvajajo socialnovarstvene programe, ki preprečujejo in 
blažijo fi zične, psihične, socialne in zdravstvene posledice bolezni 
ter tako pripomorejo k boljši vključenosti revmatikov v družbo. 

Bolniki se lahko vključijo v naslednje programe: 
• rehabilitacija in ohranjanje psihofi zičnega zdravja revmatikov 

(strokovno vodene vadbe),
• izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje in delo odra-

slih revmatikov in njihovih družinskih članov,
• izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z juvenil-

nim idiopatskim artritisom ( JIA) in njihovih družinskih članov,
• svetovanje za aktivno in neodvisno življenje ter delo revmatikov 

in invalidov,
• obiski na domu, nega, fi zična in druga pomoč starejšim in težje 

obolelim revmatikom in invalidom,
• informativna dejavnost,
• šport in rekreacija revmatikov (pohodništvo),
• kulturna dejavnost.

Kdo se lahko včlani v društvo?

Redni član društva lahko postane bolnik ali invalid z diagnozo 
vnetnega revmatičnega obolenja, kot npr. ankilozirajoči spondilitis, 
revmatoidni artritis, psoriatični artritis, Sjögrenov sindrom, lupus, 

Društvo revmatikov 

Slovenije združuje ljudi 

z diagnozo vnetnih 

revmatičnih obolenj, 

ki zaradi pridobljenih 

okvar ali oviranosti, ki jih 

morebiti zanje ustvarja 

fi zično in družbeno 

okolje, ne morejo v 

celoti sami zadovoljevati 

svojih življenjskih potreb.

Društvo revmatikov Slovenije 
Nacionalna reprezentativna 
invalidska organizacija
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana 
05 90 75 366 
drustvo@revmatiki.si 
www.revmatiki.si.
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juvenilni idiopatski artritis in druge vnetne revmatične 
bolezni. Večina programov društva je namenjena izključ-
no osebam z vnetnim revmatizmom. Del programov je 
namenjen tudi družinskim članom, strokovni in drugi širši 
javnosti. V naših vrstah so zato kot podporni člani dobro-
došli tudi partnerji in drugi ožji družinski člani revmatikov, 
prijatelji, strokovnjaki in vsi, ki bi na kakršenkoli način želeli 
sodelovati pri aktivnostih in nadaljnjem razvoju društva.

Andrej Kljub bolezni sem si vedno našel kak cilj, 
ki sem ga želel doseči. Ni šlo vedno vse gladko in lahko, 
vendar se da s podporo družine in z dobro voljo marsikaj 
doseči. Letos sem napolnil 70 let, za mano je že 57 let 
življenja z revmo, a sem kljub temu še vedno aktiven član 
družine, družbe in Društva revmatikov Slovenije. Danes 
lahko rečem: imam revmo, a revma nima mene. 

Gašper Sedaj je gotovo že pet let, odkar sem član 
društva, v katerem skušam biti čim bolj aktiven, ne samo v 
smislu uporabe njihovih storitev, kjer sta na prvem mestu 
vodena vadba v telovadnici in v bazenu, pač pa tudi v 
samem delovanju društva. Spoznal sem mnogo ljudi, ki 
navkljub ali pa prav zaradi bolezni premorejo več vedrine 
in življenjske energije kot marsikdo, ki mu v zdravstvenem 
smislu nič ne manjka. Naučil sem se, kako pomembno je 
ceniti in ohranjati zdravje, ko in dokler ga še imaš. 
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KAJ JE PsA
4-5

KAJ JE AS
7-10

PsA je dolgotrajna vnetna bolezen, ki povzroča invalidnost, 
zmanjšuje kakovost življenja in skrajšuje pričakovano 
življenjsko dobo. PsA je tesno povezan s psoriazo.

AS je dolgotrajna vnetna bolezen sklepov. 
Pri 70 % bolnikov s hudo obliko bolezni 
lahko pride do zakostenevanja hrbtenice 
(zraščanja vretenc med seboj), kar 
bistveno zmanjša gibljivost hrbtenice
in kakovost bolnikovega življenja.PRIZADETI DELI TELESA6

OTEČENI
IN BOLEČI

SKLEPI
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VPLIV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA
5,13

ZMANJŠANA
ZMOŽNOST ZA DELO SOCIALNA IZOLIRANOST TESNOBA DEPRESIJA

Psoriatični artritis (PsA) in
ankilozirajoči spondilitis (AS)
PsA in AS sta dolgotrajni, izčrpavajoči bolezni s prizadetostjo sklepov in hrbtenice.1-3
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Urtikarija –

resnična težava

Morda ne poznate imena, ste pa opazili rdečo, srbečo koprivnico 

(obliko izpuščajev, ki se imenujejo tudi urtike ali koprivke). Takšna 

koprivnica se pojavi brez opozorila, traja vsaj šest tednov in se lahko, 

ko izzveni, znova nenadoma pojavi. V nasprotju z drugimi obolenji, pri 

katerih se pojavijo izpuščaji, nima KSU nobenega znanega zunanjega 

sprožilca.

KSU: Ne le srbeča koža

Koža se razlikuje od posameznika do posameznika, zato vsakdo 
KSU občuti drugače. Osebe s to težavo pogosto izkusijo naslednje:

▪  Urtikarija/koprivnica:

• izbočena, rdeča in srbeča koža,
• večina ljudi s KSU doživi izbruh urtik ali koprivk,
• izbruhi trajajo najmanj šest tednov in se lahko ponovijo;

▪ Oteklina (angioedem): 

• nenadna in včasih boleča oteklina globljih predelov kože,
• najpogosteje se pojavi na očesnih vekah in ustnicah,
• oteklina navadno izgine po 72 urah.

Pogosta težava

Vsi smo že imeli slabe dni s kožo, ko smo se počutili nesamozave-
stno, a večina ne pomisli, kako bi bilo šele, če bi se slab dan razvlekel 
v slabe tedne. Urtikarija je pogostejša, kot ste mislili. Prizadene pri-
bližno 20 % ljudi, čeprav pri večini traja kratek čas in se ne ponovi. 
Pri majhnem deležu ljudi (približno 0,5–1 %) pa se razvije KSU in ti 
ljudje morajo s slabo kožo živeti dneve in tedne ob vsakem izbruhu.

Tipični bolnik s KSU

Čeprav lahko KSU prizadene vsakogar, so nekateri bolj nagnjeni k 
tej bolezni.

Spol 
Zboli dvakrat več žensk kot moških.

Kronična spontana urtikarija (KSU)
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Starost 
Prizadane ljudi vseh starosti, najpogosteje se pojavi med 20. in 40. 
letom.

Trajanje 
Je nepredvidljiva bolezen, tako da trajanja ni mogoče natančno 
določiti. Pri večini traja od enega do pet let, vendar pri veliko 
ljudeh tudi dlje kot pet let.

Več kot samo površinska

Vpliv KSU se ne konča pri telesnih simptomih:
• Lahko ima negativne učinke tudi na kakovost življenja, ki pogosto 

vključuje pomanjkanje spanja in sočasna psihološka obolenja, kot sta 
depresija ali anksioznost. 

• Pogosta nezmožnost odkrivanja specifi čnega temeljnega vzroka 
KSU ter nepredvidljivi simptomi in težko breme bolezni bolnikom 
in njihovim zdravnikom povzročajo velike preglavice.

ANGIO … KAJ?! 

Razumeti angioedem

Številni ljudje poznajo koprivke, ki jih povezujemo z urtikarijo. Pri ne-
katerih pa srbeče rdeče urtike spremlja še drug neprijeten in včasih zelo 
boleč simptom: angioedem. 

Kaj je angioedem?

To je v bistvu poimenovanje za hitro otekanje (oziroma edem). Vendar 
pa ne prizadene zunanje plasti kože (epidermis) kot urtikarija, ampak 
hitreje reagirajo globlji predeli kože (povrhnjica, podkožno tkivo, sluzni-
ca in submukozno tkivo). Kot urtikarijo tudi angioedem najverjetneje 
sproži nastanek histamina iz mastocitov, ki so v teh tkivih. Na splošno se 
pojavlja na rokah in stopalih, lahko pa prizadene tudi glavo, vrat, obraz, 
celo genitalije pri moških. 

Pri katerih osebah se pojavlja angioedem?

Pravzaprav nas ni prav veliko. Je pa dejstvo, da lahko angioedem v nekem 
hipu življenja doživi do 20 % ljudi. Če imate urtikarijo, bi lahko bili eden 
izmed teh ljudi. 40 % ljudi z urtikarijo lahko dobi tudi angioedem. Pojavi 
se lahko tudi iz drugih razlogov, npr. kot alergijska reakcija na določeno 
snov (recimo zdravilo, hrano, lateks ali žival), ali na podlagi genetskega 
stanja, kar poznamo pod imenom hereditarni (dedni) angioedem. V 
redkih primerih povzročajo angioedem določene vrste raka ali avtoi-
munske bolezni, kot je lupus.

Je stanje lahko resno? 

Da, ampak le redko, zato nikakor ne izgubite glave, če boste opazili ote-
kanje. Do resnega stanja pride, kadar prizadene dihala in blokira dihalne 
poti. To se navadno dogaja v primeru hereditarnega angioedema, kar 

pa je treba pozorno spremljati in poskrbeti za 
zdravljenje pri specialistu. Vendar ponavljamo, 
da ne skrbite, ker je takšen angioedem zelo 
nenavaden pri urtikariji. Otekanje pri angi-
oedemu običajno nastopi počasneje, vztraja 
pa lahko več dni. Večinoma je stanje boleče 
in zelo neprijetno. Otekanje na obrazu lahko 
vpliva na vid, zaradi oteklin stopal pa včasih ni 
mogoče obuti čevljev. Lahko si predstavljate, 
kako lahko to vpliva na vaše nakupovanje, saj 
si morate kupiti številko večje čevlje.

Katere so najpogostejše 

zmote, povezane z 

angioedemom?

Angioedem je lahko videti precej skrb vzbu-
jajoče in ga pogosto zamenjujemo z alergijo. 
Morda si mislite – oteklina? Urtikarija? 
Najverjetneje gre za alergijsko reakcijo. Ozdra-
vljen sem! Čeprav je angioedem v nekaterih 
primerih res posledica alergijske reakcije, pa 
ne pomeni, da ga lahko kar preprosto odpišete 
kot takega. Ljudje so pogosto tudi prepričani, 
da ne boli. Napačno. Oteklina je lahko namreč 
zelo boleča. V nekaterih primerih lahko 
angioedem vpliva celo na prebavni sistem, 
kar povzroča bolečino v trebuhu in črevesne 
težave.

Kako se izraža v vašem 

življenju? 

Angioedem lahko povzroča hudo dušev-
no stisko. Nekaterim ljudem je nelagodno 
zaradi zunanjega videza, diagnoza pa je lahko 
dolgotrajen, razvlečen postopek, ki še pove-
čuje anksioznost. V neki študiji je 39 % ljudi z 
angioedemom kazalo znake depresije.

Kateri je naslednji korak? 

Če imate kakršnakoli vprašanja o angioede-
mu, se napotite k svojemu zdravniku in se 
pogovorite o tem, kako ublažiti otekanje in 
omiliti bolečino. 
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Prepoznajte 

razliko

Ali katerega izmed vaših 

prijateljev ali družinskih članov 

muči seneni nahod? Morda je 

kdo, ki ga poznate, alergičen na 

mačke ali pse. Vsi poznamo ta 

dokaj pogosta alergijska stanja. 

Kaj pa, ko je nekaj videti kot 

alergija, a v resnici ni?

S te tudi vi sprva mislili, da je vaša KSU alergija? 
Morda je to menil celo vaš zdravnik. Navkljub 
podobnostim pa težava ni alergija.

Če ni alergija, kaj potem je?

Včasih pridejo neškodljive snovi, kot sta na primer cvetni 
prah in običajen prah, v stik s telesom in imunski sistem se 
pretirano odzove. To se imenuje alergijska reakcija ali aler-
gija. Stik z na primer cvetnim prahom običajno ni težaven, 
a če vas je kdaj mučil seneni nahod, potem veste, kako zelo 
zoprna in nadležna stvar je to lahko. To se zgodi, ker vaš 
imunski sistem cvetni prah napačno zazna kot resnično 
nevarnost in se na to takoj, včasih pa z zamudo, odzove.

Glavni vzrok za alergije je aktivacija mastocitov - vrsta celic, 
ki živi v koži. Mastociti so del imunskega sistema, ki ob 
zaznavi nevarnosti sprostijo kemične snovi. Nič čudnega 
torej ni, da ste KSU pomotoma obravnavali kot alergijo, 
saj ob sproščanju kemičnih snovi iz mastocitov nastanejo 
srbeči izpuščaji – tako kot pri KSU.

Morda ste se kdaj spraševali zakaj KSU ni alergija, čeprav je 
videti kot alergija in jo tudi občutite kot  alergijo? Čeprav so 
procesi lahko zelo podobni, saj so mastociti pogosto vzrok 
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za KSU in alergije, za KSU običajno ni zunanjega spro-
žilnega dejavnika. Pri nekom, ki ima seneni nahod, lahko 
praktično z gotovostjo trdimo, da ga je povzročil cvetni 
prah, pri KSU pa pogosto ni takega očitnega vzroka. Ose-
bam z avtoimunsko vrsto KSU – pri kateri se telo odzove 
na lastne celice – je približno jasno, kaj je vzrok za KSU, 
veliko ljudi pa mora preprosto sprejeti dejstvo, da ni znano, 
kaj povzroča izbruhe njihove kožne bolezni.

Sprožilni dejavnik ali ne - je to sploh 

pomembno?

Je, če imate KSU. Če ste alergični na dlako domačih živali, 
se lahko preprosto izogibate mačk in psov. Celo pri sene-
nem nahodu lahko slutite, kdaj bo izbruhnil, in ustrezno 
ukrepate. A kaj, če nimate nikakršnih opozorilnih znakov 
in ni znan vzrok, ki bi se ga lahko izogibali? V tem primeru 
je lahko zelo težko učinkovito zmanjšati simptome, kar 
tudi pomeni, da bodo simptomi trajali dlje časa. Nekatere 
bolnike pogosto skrbi glede naslednjega izbruha, zaradi če-
sar ne morejo resnično uživati v življenju. Veliko ljudi ima 
težave z nepredvidljivo naravo KSU, ki vpliva na njihovo 
družabno življenje in odnose. Je KSU vplivala tudi na vaše 
življenje?

Če so vam pred kratkim postavili diagnozo 
KSU ali ne najdete vzroka za ponavljajoče 
se simptome, vam priporočamo, da se 
pogovorite s svojim zdravnikom. Morda ne 
boste našli sprožilnega dejavnika, a dobili 
boste lahko diagnozo, kakšen dober nasvet 
ali načine za obvladovanje simptomov, kar 
vam bo olajšalo življenje.
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Luči, kamera ... urtike?

Na hodniku čakam s približno 50 drugimi ljudmi. Nekateri sedijo, 

drugi so sproščeno naslonjeni ob steno, preostali pa se nervozno 

prestopamo. V glavi tiho ponavljam vrstice, vendar sproti 

pozabljam besede, ki sem jih običajno lahko recitirala v spanju. 

Potim se kljub klimi v prostoru in ko zaslišim svoje ime, naj pridem 

na oder, se sprašujem, ali bom pred vsemi padla na tla. »Prosim, 

naj ne pride do izbruha!« ponovim sama pri sebi, vedoč, da stres 

lahko včasih vpliva na urtike pri meni.

V sakdo, ki se je kadarkoli potegoval za vlogo (v 
dramski igri, za športni ali glasbeni nastop) vam 
lahko pove, kako strašljivo je lahko, če živite z ur-

tikarijo. Sebe prostovoljno prepuščate na milost in nemilost 
ljudi, katerih naloga je, da vas ocenjujejo. Celo tisti, ki že vse 
svoje življenje nastopajo, so lahko pred avdicijo nervozni. 

Nekako je ta strah podoben življenju z urtikarijo. Ko imam 
vidne urtike, imam pogosto občutek, kot da sem na odru, 
izpostavljena pod sijočimi lučmi in vsi strmijo vame. Vedno 
se jasno zavedam vsakega vidnega centimetra kože, vsakega 
giba, ki ga naredim, in kako me dojemajo drugi.
Obstaja tudi podoben strah pred neznanim. Razmišljanje 
o tem, kaj bo v naslednjem trenutku, naslednji uri ali celo 
naslednji dan. S tem pa postane urtikarija precej bolj strašna 
kot vsakršna avdicija. Čeprav se zaradi avdicije nekaj ur 
tresem, ne vem, kako dolgotrajen bo izbruh urtikarije. V 
tem, da ne vem, kako dolgo bo bolezen trajala, je nekakšna 
groza, in to lahko človeka spravlja ob pamet. 
Ko na avdiciji popolnoma »pogorim«, grem lahko domov, 
se otresem groznega občutka in se spravim k sebi. Ko pa 
imam izbruh bolezni, nikoli ne vem, kako hudo bo ali 
koliko časa bo trajalo. Nepredvidljiva narava bolezni, kot je 
urtikarija, je zame srhljiva realnost.

Kjer se strah konča

Novinarka Dorothy Th ompson je nekoč dejala, da »šele, 
ko nas ni več strah, začnemo živeti«. To je pristop, ki sem si 
ga izbrala kot igralka in kot nekdo, ki živi z urtikarijo. Prav 
tako, kot ne morem dovoliti strahu pred neuspehom, da 
mi prepreči, da bi se vsakič vrnila na oder, mi prav tako ne 
bi koristilo, da bi strahu pred urtikarijo dovolila, da mi ne 
bi dovolil živeti normalno. Prepričana sem, da je treba od 
življenja zahtevati več, in ne dovoliti bolezni, da te spravi na 
kolena.

Morda nikoli ne bom vedela, kdaj bo urtikarija spet pokaza-
la svoje ostre zobe, vendar ne bom posedala in se omeje-
vala, medtem ko čakam, da se zgodi. Ne glede na to, kako 
zastrašujoče je lahko, vem, da bom na drugo stran vedno 
prišla močnejša in pripravljena na naslednji prizor.

Bolnica z urtikarijo

Kako deliti oder z urtikarijo
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Znanost spanja:

kako spati kljub urtikariji

Lepotni spanec se ne imenuje 

tako kar brez razloga. Zdaj 

vemo, da lahko pomanjkanje 

spanja negativno vpliva na 

posameznika, zlasti če je 

nagnjen k težavam s kožo, kot 

so kronična spontana urtikarija 

(KSU), ekcem ali luskavica. 

Na žalost je lahko katero koli 

izmed teh stanj povezano tudi 

s težavami s spanjem.

R aziskave kažejo, da pomanjkanje spanja povzroči 
stres za telo, pri čemer se sprostijo hormoni, ki 
lahko preobremenijo imunski sistem. Pri KSU 

je to lahko vzrok za številne biokemijske spremembe, ki 
povzročijo sproščanje histamina, zaradi česar se koža vna-
me in začne srbeti – posledično se seveda nekontrolirano 
praskate.

Druga težava je ta, da je prav zaradi kožnega stanja, kot je 
na primer KSU, težko zaspati. Urtikarija namreč svoj pravi 
obraz najraje pokaže prav ponoči. Razlog za to je lahko 
naravni padec ravni hormona kortizola, ki običajno utiša 
imunski odziv. Ko smo utrujeni, je prag občutljivosti nižji, 
zato se lahko zvečer srbeča koža zdi bolj neznosna kot čez 
dan. Priznajmo si, neprespana noč zaradi srbenja in praska-
nja je popolna kombinacija, da smo naslednji dan izčrpani 
in napeti.

Kako lahko torej prekinete ta začarani krog? Odlično 
vprašanje! Ponujamo vam deset načinov, s katerimi boste 
pomirili svojo kožo in si privoščili sladek spanec … 

1. Pomirite srbečico z ovsenimi 

kosmiči

Pred spanjem ima kopel pomirjujoč učinek na celotno telo. 
To lahko še izboljšate tako, da v vodo dodate nekaj zmletih 
ovsenih kosmičev in ti bodo v stiku z vodo ustvarili blažilno 
želatinasto plast, ki kožo ščiti in vlaži ter tako blaži srbeči-
co. Poskrbite le, da voda ni prevroča, saj bi v nasprotnem 
primeru nadražila vašo kožo.

2. Ne odlašajte s spancem in se prej 

odpravite v posteljo

Če nenehno ostajate budni pozno v noč, tvegate nastanek 
sprememb v ravni kortizola, ki ima lahko negativen vpliv 
na vašo kožo. Poskrbite, da boste v postelji dovolj zgodaj, 
da lahko zaspite, še preden se vas loti srbečica. Torej se 
odpovejte svojim najljubšim nanizankam, ki so na sporedu 
šele proti jutru.

Pomanjkanje spanja je resna zdravstvena 
težava, zato se o tem le pogumno 
pogovorite s svojim zdravnikom. 



URTIKARIJA ali KOPRIVNICA   56   Znanost spanja: kako spati kljub urtikariji

3. Bombažna posteljnina vas hladi

Naravni materiali, kot sta bombaž in bambus, so bolj vpojni 
kot sintetični, zato preprečujejo kopičenje potu in hladijo 
vašo kožo.

4. Najboljša oblačila za koprivnico 

Zagotovo ne oprijeta!

Preprečite draženje kože in nosite ohlapna oblačila ali 
spite goli, da bo vaša koža hladna in da bo lahko dihala. 
Ne prezrite: če živite s sostanovalci, se z njimi posvetujte, 
preden odvržete vsa svoja oblačila. Če se zalotite, da se med 
spanjem praskate, si lahko pomagate tako, da si nadenete 
bombažne rokavice. 

5. Opustite pitje kave (po določeni uri v 

dnevu)

Kofein je tako močno poživilo, da lahko še šest ur po 
zadnjem požirku vpliva na vaš spanec. Če v popoldanskem 
času ne boste pili pravega čaja ali kave, boste zmanjšali mo-
žnost, da bi ponoči bedeli zaradi srbečice. Še bolje, začnite 
piti čaj rastline rooibos, ki je brez kofeina in ki kot drugi čaji 
vsebuje naravni antihistaminik kvercetin.

6. Ublažite srbečico ponoči

Če vas ponoči muči srbečica, odprite okno, se oprhajte s 
hladno vodo ali na srbeče predele položite mrzlo krpico, 
kar vam bo pomagalo ublažiti vnetje in srbečico.

7. Obstajajo celo aplikacije za sprostitev

Naložite si aplikacijo za spanje, kot sta npr. globoko spanje 
ali sprostitev in spanec. Obe aplikaciji s hipnozo pomagata, 
da se vaše telo ponoči pogrezne v stanje globoke sprostitve. 
Raziskave so pokazale, da ima hipnoza koristen učinek na 
ljudi s to boleznijo.

8. Zmagajte z vitaminom D

Vitamin D uravnava spanec in imunski sistem. Z varnim 
izpostavljanjem soncu in izbiro hrane, bogate z vitaminom 
D, kot so na primer mastne ribe ali mleko ter kosmiči z 
dodatkom vitamina D, si boste na naraven način povišali 
raven vitamina D v telesu. 

9. Manj stresa za boljši spanec

Najboljše možno uspavalno sredstvo je, da odpravite 
vzroke za pomanjkanje spanja. To lahko pomeni, da se po-
govorite s svojim delodajalcem o količini dela ali zmanjšate 
število opravkov v prostem času.

10. O nespečnosti se pogovorite z 

zdravnikom

Pomanjkanje spanja je resna zdravstvena težava, zato se 
o tem le pogumno pogovorite s svojim zdravnikom. Za 
blažitev srbečice in izboljšanje spanja je veliko učinkovitih 
načinov zdravljenja. Resnično vam ni treba izgubljati span-
ca zaradi te bolezni. Pa lahko noč!
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Občutljiva tema

Služba zavzema velik del našega življenja in je včasih lahko že 

sama po sebi stresna. Temu zagotovo ne želite dodati še svojih 

skrbi o tem, kako bi obvladali svojo kožno bolezen.

E den izmed načinov, kako se izogniti nepotrebnemu stresu, je, da se pogovorite s 
sodelavci in jim pomagate razumeti svoje stanje ter jih morda celo motivirate, da 
vam ponudijo pomoč in podporo, če je to v njihovi moči. V nadaljevanju vam 

ponujamo nekaj nasvetov za sodelavce ali delodajalca.

1. Teme, o katerih se lahko pogovorite

Pomoč, ki jo potrebujete, bo osebna, zato razmislite, o čem se želite pogovarjati in kaj od 
pogovora pričakujete. Spodaj je nekaj tem, o katerih se morda želite pogovoriti.

Dilema Pogovor

Stresen dan Pri tem boste morda nekomu morali povedati, kako se poču-
tite. Poskusite poiskati nekoga v službi, ki vam je blizu, in ga 
prosite za pomoč.

Zdravljenje Če si morate zaradi kožne bolezni nanašati kreme ali zdravila, 
se boste morda želeli pogovoriti s svojim delodajalcem o tem, 
kje to lahko naredite, da boste na samem.

Delovno okolje Včasih se lahko kožna stanja poslabšajo v suhem zraku ali 
vročini. Če se vam to zgodi, se poskusite pogovoriti o možnih 
prilagoditvah delovnega okolja, na primer z vlažilcem zraka ali 
da izberete prostor v pisarni, ki je oddaljen od radiatorjev.

Nepredvidljiv izbruh Izbruhi kožne bolezni so lahko nepredvidljivi in različno resni. 
Morda se je smiselno pogovoriti o možnosti fl eksibilnega 
delovnika ali o delu od doma v dneh, ko imate hud izbruh.

Obisk pri zdravniku Morda se želite pogovoriti o politiki vašega podjetja v zvezi z 
zdravstvenimi pregledi, tj. o fl eksibilnem delovniku.

Neudobna uniforma Če morate nositi uniformo, zaradi katere se stanje vaše kože 
poslabša, se morda lahko dogovorite za kakšne prilagoditve ali 
dodatke.

Ne glede na to, kaj želite, je pogovor s sodelavci dobra ideja, da bodo bolje razumeli vaše stanje.
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2. Na koga se morate obrniti

Odvisno od tega, o čem se želite pogovarjati. Če želite 
le malo potožiti, poiščite sodelavca, s katerim se dobro 
razumete in sta si blizu, saj vas bo razumel. Če bi radi ekipi 
povedali o svojem stanju, določite čas za pogovor z njimi. 
Če pa se želite pogovoriti z delodajalcem o spremembah 
delovnega okolja, delovnega časa ali delovnih oblačil, 
priporočamo bolj uraden pristop – morda se naročite na 
pogovor s svojim nadrejenim.

3. Pripravite se na pogovor

Razmislite, kaj želite povedati, in si pripravite seznam s toč-
kami, o katerih boste govorili. Tako ne boste ničesar pozabi-
li. Pomaga lahko tudi, da poiščete informacije o svoji kožni 
bolezni, ki jih boste posredovali sodelavcem na srečanju. 

4. Razmislite, kaj vas lahko vprašajo

Vaši sogovorniki bodo morda imeli kakšna vprašanja, ki 
se bodo nanašala na različna področja. Če ne morete takoj 
odgovoriti na vprašanja, se lahko dogovorite za novo sre-
čanje. Zagotovo pa boste lahko takoj odgovorili na večino 
vprašanj, če se boste na to vnaprej pripravili. V pomoč vam 
posredujemo seznam možnih vprašanj:

• Kako dolgo to že traja?
• Kako lahko pomagam?
• Kako dolgo trajajo izbruhi?
• Ali se zdravite in kako?
• Kako pogosto morate obiskati svojega zdravnika?
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Ste zasičeni z delom ali imate težavno razmerje, prevelik stres 

lahko vpliva na vaše zdravje in kožo. Povezavo še raziskujejo.

M orda je vaše lasišče tako srbeče zaradi šampo-
na, za katerega ste zapravili preveč, da ste si 
želeli obriti glavo. Morda je kriv tisti volneni 

pulover, v katerem ste bili videti tako dobro, vendar je na 
vaši koži povzročil izbruh bolezni.

Toda, medtem ko se lahko izognete tistemu šamponu in 
poskusite drugačen pulover, je stres sprožilec, ki se mu 
lahko izogne le malo ljudi. Če nam je všeč ali ne, stres je 
dejstvo vsakdanjega življenja, in žal tudi nekaj, kar lahko 
precej vpliva na našo kožo. 
Stres se pojavlja kot sprožilec številnih kožnih obolenj, 
vključno z dermatitisom, aknami, luskavico in KSU. Iz neke 
raziskave, na primer, je razvidno, da je približno 40 % ljudi z 
luskavico razkrilo, da stres poslabša njihovo stanje, iz druge 
pa, da so številni ljudje stres označili za večji sprožilec, kot 
so vnetja, poškodbe, zdravila, prehrana in vreme.

Podobno je zapisano tudi v raziskavi, ki je zajela ljudi s KSU, 
da jih je veliko pred pojavom simptomov doživelo stresne 
dogodke v življenju. Nekateri ugotavljajo, da se njihovo 
kožno stanje najprej pojavi med posebno stresnimi obdobji 
v življenju, drugi pa opažajo, da se simptomi poslabšajo, 
kadar preživljajo težke čase. Ali torej obstaja način, da se 
tega znebite?

Srbi po znanju

Težava je, da stres ni le v naših glavah, ampak da v telesu 
sproži zelo resnične spremembe. Zaradi področja psiho-
nevroimunologije, veje medicine, ki proučuje medsebojne 
vplive psiholoških procesov, živčnega in imunskega sistema 
človeškega telesa, znanstveniki bolje spoznavajo, zakaj 
dejansko se to zgodi.

Ko smo pod stresom, možgani spodbujajo nadledvične 
žleze, da začnejo proizvajati hormona stresa, kot sta kortizol 
in adrenalin. Kratkoročno hormona pripravita telo, da se 
odzove na določeno grožnjo. To je bilo v davnih časih 
koristno, ko smo morali bežati pred sabljezobim tigrom. 
Ampak ker nam pred njim ni več treba bežati, jo naše telo 
sproži, kadar moramo »bežati« pred pretečo situacijo, kot 
je velika predstavitev v službi (ki je za nekatere med nami 
ravno tako strašljiva kot sabljezobi tiger).

Iz raziskav je razvidno, da je ob kožnem obolenju, kot je lu-
skavica, težava morda ravno kortizol. Ta pomaga upočasniti 
odziv imunskega sistema. Vendar se zdi, da gre pri ljudeh s 
kožnimi obolenji ta stresna reakcija morda nekoliko narobe. 
Nekatere raziskave so pokazale, da imajo ljudje z luskavico 
v stresnih situacijah v krvi nižje ravni kortizola in višje ravni 
adrenalina kot ljudje, ki nimajo luskavice. Ker kortizola ni 
dovolj, se zdi, da imunski sistem prestavi v višjo prestavo, 
pri čemer sproži sproščanje vnetnih citokininov, ki lahko 
spodbujajo kožne celice, da se hitreje replicirajo. Celice se 
kopičijo in preden se zaveste, že imate vnetne luskaste za-
plate, ki zelo srbijo. Pri KSU lahko čustveni stres simptome 
potencialno še poslabša. 

Koža pod stresom?

Čas za sprostitev.

Umirite svoje telo, 

duha – in kožo
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Zdaj, ko torej veste, 

kaj in zakaj, se lahko 

lotite težave:

Zagotovite si dovolj lepotnega spanca

Videti je, da obstaja povezava med KSU in pomanjkanjem 
spanca. Torej, če ste ponoči budni zaradi stresa, imate dvojno 
težavo. Poskusite najti vir svoje nespečnosti. Morda mora-
te sprostiti delovne obremenitve, zmanjšati obseg drugih 
obveznosti ali preprosto reči ne nočnemu maratonu najljubše 
televizijske serije. Vaš cilj naj bo, da imate oči zaprte najmanj 
8 ur. Čas je, da v staro spalno banko položite nekaj ur. Prav 
tako upoštevajte »spalno higieno«. Poskusite pred odhodom 
v posteljo ugasniti računalnik in telefon, da bi pospešili spro-
ščanje in hitreje zaspali. 

Vsi potrebujemo oporo

Poiščite podporo na spletu, pogovorite se z bližnjimi prijatelji 
ali poiščite pomoč svetovalca. Če se boste pogovorili o svoji 
tesnobi, boste mirnejši, kar se bo pokazalo v stanju vaše kože. 
V članku, objavljenem v znanstveni reviji British Journal of 
Dermatology, je zapisano, da so ukrepi, kot sta terapija spre-
minjanja navad ali kognitivna vedenjska terapija, še posebno 
učinkoviti pri obvladovanju kožnih obolenj. Zagotovo se o 
težavah pogovorite z zdravnikom ali  z drugimi zdravstveni-
mi strokovnjaki, ki so izurjeni za pomoč ljudem, ki so pod 
stresom. 

Odvrzite stresne navade

Včasih prav način, s katerim se spopadamo s stresom v življe-
nju, ironično povzroča še več stresa. Pitje, kajenje, pretirano 
uživanje hitre hrane lahko poslabša kožna obolenja. Poskusite 
najti bolj zdrave načine sproščanja, raje preživljajte čas s svoji-
mi najdražjimi ali pa si privoščite sprehod po soseščini. 

Zdaj veste, kako škodljiv je lahko stres za vašo kožo, in upamo, 
da vam bo šlo bolje pri njegovem obvladovanju. Da, nadle-
žno je, če vam kdo reče, da se sprostite in nehajte noreti. Veste, 
kaj? Morda imajo prav. Navsezadnje pa, bolj ko ste srečni vi, 
srečnejša bo vaša koža. Najboljše zdravilo bi pravzaprav bil 
sproščen odnos.



Ali ima vaša koža hormonske 
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spremembe vplivajo na

vašo kožo 

Vsi doživljamo tiste 

dni, ko hočemo kričati 

in udarjati v blazino. 

Za nekatere ženske ti 

dnevi običajno sovpadajo 
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Č e imate kožno bolezen, kot sta luskavica ali kronična sponta-
na urtikarija (KSU), ste morda opazili, da vaše razpoloženje 
ni edino, na kar bolezen vsak mesec vpliva – vpliva tudi na 

vaše kožne simptome. Razlog je v tem, da imata vpliv na vašo kožo 
dva izmed hormonov, in sicer estrogen in progesteron, ki uravnavata 
menstruacijski ciklus.

Za začetek pa ponovimo korak »od dekleta do 

ženske« 

Preden se poglobimo v razlog, zakaj vaše mesečno »darilo« lahko 
vpliva na stanje kože, naredimo korak nazaj. Predstavljajte si, da ste spet 
najstnica, ki šele spoznava, zakaj enkrat mesečno doživi ta pekel. Poglej-
mo, kako vaš menstrualni cikel deluje na biološki ravni.

Ravni estrogena in progesterona skozi mesec nihajo. Na primer, v 
tipičnem ciklu so ravni estrogena najnižje tik pred vašo menstruacijo, 
nato pa se postopoma dvigujejo in dosežejo vrh v sredini cikla, preden 
se v drugi polovici meseca spustijo. Progesteron pa je po drugi strani na 
najnižji ravni v prvi polovici cikla, nato pa doseže vrhunec približno en 
teden pred menstruacijo, in to pred nenadnim padcem. Torej si predsta-
vljate dva vala hormonov; eden doseže vrh, ko je drugi na najnižji ravni, 
kot dva hormonska vrtiljaka. Razumete? 

Ta mesečna nihanja lahko močno vplivajo na kožo, in sicer zaradi 
prisotnosti estrogenskih receptorjev v celotni povrhnjici in dermisu, v 
manjši meri pa tudi zaradi receptorjev progesterona. Pravzaprav ciklične 
spremembe estrogena in progesterona vplivajo na vse, od ravni vlage in 
elastičnosti kože, do velikosti por in proizvodnje maščobe.  Vendar pa 
spolni hormoni ne vplivajo le na vašo polt –   študije kažejo, da lahko 
povzročijo tudi številne imunološke spremembe globoko v koži; lahko 
celo vplivajo na potek luskavice in na KSU. 
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Hormonska povezava z luskavico 

Verjetno je, da igrajo spolni hormoni vlogo pri luskavici. 
Vemo, na primer, da se bolezen največkrat pojavi okoli 
pubertete, po nosečnosti in med menopavzo, pri čemer 
mnoge ženske ugotavljajo, da se njihovi simptomi med 
nosečnostjo in med menopavzo izboljšajo.   
Dejstvo, da estrogen spodbuja proliferacijo keratinocitov 
(iste kožne celice, ki v primeru luskavice delujejo preko-
merno), prav tako kaže na povezavo.  Študije kažejo, da 
ima visoka raven estrogena pomirjujoč učinek na imunski 
sistem. Z drugimi besedami, če imate luskavico, se lahko 
zgodi, da se vaša koža izboljša okoli sredine cikla, ko so rav-
ni estrogena najvišje. Nasprotno pa se lahko pojavijo vnetja, 
ko raven estrogena tik pred menstruacijo pade.  Torej, srbe-
čo kožo dodajte k vašim predmenstrualnim simptomom. 

Hormonski sprožilci izpuščajev pri 

KSU

Spolni hormoni pa naj bi vplivali tudi na pojav KSU. Vemo, 
na primer, da je stanje približno dvakrat pogostejše pri žen-
skah kot pri moških, pri čemer nekatere ženske ugotavljajo, 
da izbruhi sovpadajo z menstruacijskimi spremembami. Vi-
soke ravni estrogena lahko celo poslabšajo simptome KSU. 
Izgleda, da estrogen povzroči, da mastociti proizvedejo več 
histamina, tako da se lahko zgodi, da so izpuščaji najhujši na 
sredini cikla, ko raven hormona doseže vrhunec. Dejansko 

je ena izmed študij pokazala, da je ženska koža v teh dneh 
najbolj občutljiva.  Druga študija je pokazala, da so nekatere 
ženske s KSU dejansko »alergične« na estrogen in to je 
tisto, kar sproži izpuščaje in otekanje. 

Dnevnik v pomoč 

Spolni hormoni nikakor niso edini dejavnik, ki vpliva na 
vašo kožo, če pa imate občutek, da je vaša koža v določenih 
dneh meseca še posebej slaba, je dobro voditi evidenco 
sprememb. Začnite beležiti dnevnik ali sledite situaciji pre-
ko telefona: za telefon obstajajo celo aplikacije, ki vam bodo 
pomagale beležiti simptome, kar vam omogoča prepoznati 
ciklične vzorce. Na ta način si priskrbite podatke, kar je zelo 
koristna izhodiščna točka za razpravo z vašim zdravnikom. 
Jasna slika o tem, kdaj so vaši simptomi najhujši, mu bo dala 
boljšo predstavo glede tega, kaj bi lahko bil sprožilec, tako 
da bo vaše zdravljenje lahko ustrezno prilagojeno. 

Če se boste bolj zavedali mesečnih sprememb na svoji koži, 
se boste lahko bolje pripravili na neprijetne izbruhe. Konec 
koncev, če veste, da bo vaša koža verjetno reagirala ob dolo-
čenem času v mesecu, se lahko na to pripravite. 



Kronična spontana urtikarija je nepredvidljiva in izčrpavajoča oblika kroničnega 

srbeža in pojavljanja urtik.1,2

Breme kronicne spontane urtikarije (KSU)

SIMPTOMI
1-5, 7

Pri kronični spontani urtikariji ni 
specifičnega zunanjega sprožilnega 
dejavnika, verjetno pa je vpleten 
avtoimunski odziv. 
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PREVALENCA
3,4

Pri tistih, ki imajo kronično spontano urtikarijo z angioedemi, 
so simptomi pogosto dolgotrajnejši.

V večini primerov kronična spontana urtikarija običajno 
traja 1-5 let, lahko pa traja tudi več deset let.

Trenutno za kronično urtikarijo (KU) trpi tudi do 1 % svetovne 
populacije in do 2/3 teh bolnikov ima kronično obliko (KSU). 
Pri ženskah je verjetnost za to bolezen dvakrat večja kot pri 
moških.
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Včasih pogledi bolĳo.
Pred kronično spontano 
urtikarĳo se ne moreš skriti.
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