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Psoriaza na genitalijah lahko vpliva 
na ljudi tako fizično kot čustveno. 
Nedavna študija je pokazala, da ima-
jo osebe z genitalno psoriazo nižjo 
samozavest kot tiste, ki jo imajo na 
obrazu ali rokah. Imeti psoriazo, ki 
je vidna v vsakodnevnih interakcijah 
prinaša polno izzivov, čustveni vpliv 
na bolnike z genitalno psoriazo pa je 

še posebej močan. 

Dobra novica je, da obstaja veliko 
učinkovitih možnosti zdravljenja, 
nasvetov za obvladovanje genitalne 
psoriaze in skupnosti drugih, kjer la-
hko pomagajo. Čeprav se o genitalni 
psoriazi ne govori veliko, je ta sicer 
pogosta, a tudi obvladljiva. 

PSORIAZA NA 
GENITALIJAH
Do dve tretjini oseb s psoriazo ali luskavico se na neki točki v življenju sreča 
s psoriazo na genitalijah. Zdravljenje psoriaze na območju s tako občutljivo 
kožo zahteva posebno nego. Čeprav je relativno pogosta, mnogi ljudje težko 
govorijo o njej in si prizadevajo, da bi našli natančne informacije o tej občut-
ljivi temi. 
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Ta vodnik je namenjen zagotavljan-
ju informacij o genitalni psoriazi, 
možnostih zdravljenja in napotkih 
za vsakodnevno življenje. 

V njem boste našli informacije o: 

• psoriazi
• vrstah genitalne psoriaze
• mestih genitalne psoriaze
• zdravljenju
• obvladovanju srbečice
• nasvetih za domačo nego
• vplivih na spolno zdravje
• pogovoru s partnerjem
• pogovoru s svojim zdravnikom
• povezovanju z drugimi

KAJ JE PSORIAZA? 
Psoriaza ali luskavica je kronična 
(doživljenjska) bolezen imunskega 
sistema, ki prizadene kožo. Imun-
ski sistem je zasnovan za boj proti 
boleznim in okužbam. Pri psoriazi vaš 
imunski sistem postane čezmerno ak-
tiven in povzroča vnetje, ki pospešuje 
rast kožnih celic.

Običajno kožne celice v celoti zraste-
jo in se odluščijo (odpadejo) v enem 
mesecu. Pri psoriatičnih kožnih cel-
icah se to zgodi v samo treh ali štirih 
dneh, vendar pa se te celice names-
to da bi se odluščile, nakopičijo na 
površini. To tvori lezije (nenormalne 
spremembe na koži v obliki plakov, 
pustul ali območij luščenja, pordelosti 
in oteklin). Obstaja več vrst psoriaze 
in na videz je vsaka precej drugačna 
glede na vrsto in mesto na telesu. 

Psoriaza ni nalezljiva. To je genetsko 
stanje, kar pomeni, da morate za to, 
da bi se pri vas razvila, imeti določene 
gene. Genetika psoriaze je zapletena in 
povsem mogoče je, da se razvije tudi 
pri ljudeh brez družinske anamneze. 
Pri pojavu je pomemben sprožilec, 
nekaj, kar povzroči spremembo v 
imunskem sistemu. Pogosto sprožil-
ci za psoriazo so stres, bolezni (zlasti 
streptokokne okužbe), poškodbe kože 

in določena zdravila. 

Psoriaza prizadene več kot 35.000 lju-
di v Sloveniji. Simptomi se pogosto 
pojavijo med 15. in 25. letom starosti, 
lahko pa se pojavijo kadar koli. Raz-
likuje se od osebe do osebe. Lahko se 
pojavi v blagi, zmerni ali hudi obliki, 
nekatere je preprosto zdraviti, druge 
težje. 

Vpliva na kakovost življenja, ome-
juje dejavnosti, povzroča nenehne 
bolečine in srbečico, vodi v depresijo 
in anksioznost ter povečuje tveganje 
za sladkorno bolezen in bolezni srca. 
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Obstaja več vrst psoriaze: psoriaza v plakih, inverzna, gutatna, pustulozna in 
eritrodermična psoriaza. V življenju imamo lahko različne vrste psoriaze in 
več kot eno vrsto hkrati. Najpogostejša vrsta psoriaze, ki jo ljudje doživljajo na 
področju spolovil, je inverzna psoriaza, tej pa sledi psoriaza v plakih.

Genitalna psoriaza se lahko zamenja za kakšno drugo stanje, kot je npr. spol-
no prenosljiva bolezen, glivična okužba ali alergijska reakcija. Sodelovanje z 
dermatologom, ki bo postavil pravo diagnozo, je ključnega pomena za iskanje 
učinkovitega zdravljenja. 

VRSTE GENITALNE PSORIAZE

        INVERZNA PSORIAZA

Inverzna psoriaza se običajno pojavi 
v telesnih gubah, kot so pod pazduho, 
pod dojkami in v predelu spolovil. 
Simptomi lahko vključujejo rdečo 
kožo, ki je gladka (ne luskasta) in je 
na videz napeta ali sijoča. Nekateri 
ljudje ob tem doživljajo nelagodje, 
bolečino, hudo srbenje in razpokano 
kožo. Inverzna psoriaza se lahko po-
slabša z znojem in drgnjenjem v pre-
delih telesnih gub. 

        PSORIAZA V PLAKIH

Psoriaza v plakih se pogosto pojavlja 
na lasišču, kolenih, komolcih in tru-
pu, lahko pa se pojavi tudi na spolo-
vilih. Simptomi lahko vključujejo 
dvignjene rdeče lezije kože s plastjo 
srebrnkaste ali bele luskave odmrle 
kože. Nekateri ljudje doživljajo nel-
agodje, bolečino, srbenje in pokanje 
kože. 

MESTA GENITALNE PSORIAZE 
Na nekaterih mestih na področju spolovil je bolj verjetno, da se razvije določe-
na vrsta luskavice. V redkih primerih lahko psoriaza vpliva na sluznico, kot na 
primer v nožnici. 

INVERZNA PSORIAZA:
Gube med stegnom in genitalnim predelom (vključno s kožo okoli zadnjika) 
INVERZNA PSORIAZA ALI PSORIAZA V PLAKIH:
Vulva, penis ali moda. Guba med ritnicama
PSORIAZA V PLAKIH:
Sramnica (predel nad spolovili), notranji in zgornji del stegna
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ZDRAVLJENJE
 
Zdravljenje genitalne psoriaze zahteva posebno pozornost 
zaradi občutljivosti kože in mesta. Zdravnik vam bo priporočil 
zdravljenje na podlagi stopnje in vaših izkušenj s prejšnjimi 
zdravljenji. Koža okoli spolovil je tanjša, bolj občutljiva in vse-
buje več živčnih končičev kot drugi predeli kože. Pomembno je, 
da sledite zdravnikovim navodilom za zdravljenje in mu spo-
ročite, katere izdelke, ki so na voljo brez recepta, že uporabljate, 
da zmanjšate tveganje neželenih učinkov. Običajno možnosti 
zdravljenja genitalne psoriaze vključujejo topično in/ali fo-
toterapijo. Možnosti zdravljenja se lahko razlikujejo glede na 
mesto in vrsto genitalne psoriaze. Topično zdravljenje vključu-
je zdravila, ki se uporabljajo neposredno na prizadetih predelih 
kože. Lahko delujejo tako, da vlažijo kožo, lajšajo bolečine in 
srbečico, zmanjšajo vnetja ali upočasnijo visoko stopnjo rasti 
celic. 
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Topični kortikosteroidi (imenovani tudi steroidi) se lahko upo-
rabljajo v genitalnih predelih, vendar le nekaj tednov zapored, v 
izogib neželenim učinkom, kot so tanjšanje kože ali strije. 
Pri nekaterih osebah med uporabo le-teh pride do draženja 
kože. Zdravnik vam lahko priporoči izmenično uporabo teh 
zdravil in topičnih steroidov za povečanje učinkovitosti in 
zmanjšanje možnih stranskih učinkov. 
Izdelki brez recepta se lahko uporabljajo za ublažitev simptom-
ov, kot so srbenje in suha koža.

Za zdravljenje genitalne psoriaze je primerna fototerapija z 
ozkopasovno ultravijolično svetlobo B (nbUVB). Fototerapija 
je zdravljenje na recept, ki vključuje redno izpostavljanje kože 
določenim pasovnim širinam svetlobe za upočasnitev stopnje 
rasti kožnih celic. Na spolovilih se uporabljajo majhni odmerki 
fototerapije, da ne bi prišlo do sončnih opeklin. 

Bioloških ali peroralnih zdravil običajno ne predpisujemo, 
če imate samo genitalno psoriazo, vendar bi prišla v poštev, 
če imate psoriazo tudi na drugih predelih telesa ali če je vaša 
psoriaza odporna na druge možnosti zdravljenja. Peroral-
na zdravila so zdravila, ki se jemljejo skozi usta, najpogosteje 
v obliki tablet. Obstaja več možnosti peroralnega zdravljenja 
za psoriazo. Nekatera zdravila delujejo tako, da so usmerjena 
v imunski sistem, medtem ko druga upočasnjujejo replikacijo 
celic. Biološka zdravila so zdravila iz živih celic, ki se dajejo kot 
injekcija ali intravenozna (IV) infuzija (počasno kapljanje zdra-
vila v žilo). Usmerjena so v specifične beljakovine v imunskem 
sistemu, ki so pomembne pri psoriazi. 

Pomembno je vedeti, da se odzivi na zdravljenje med posa-
mezniki razlikujejo. Če vaše zdravljenje ne deluje ali ne dose-
ga zastavljenih ciljev, se z zdravnikom dogovorite o drugih 
možnostih zdravljenja, ki so morda primernejše za vas. To lah-
ko pomeni povečanje trenutnega odmerka zdravila, dodajanje 
drugega zdravila ali zamenjavo zdravil. 
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Prizadeti predel redno umivajte z nežnimi neodišavljenimi sred-
stvi.

Izbirajte spodnje perilo in oblačila, ki dihajo in so udobna (ki ne 
utesnjujejo spolovil ali stegen), na primer takšna iz bombaža. 

Ko nosite oblačila, kjer se stegna drgnejo eno ob drugo, razmis-
lite o uporabi pudra ali nošenju kolesarskih hlač. 

Uporabljajte kakovosten toaletni papir. 

OBVLADOVANJE GENITALNE 
PSORIAZE DOMA
Čeprav je iskanje pravega zdravila za genitalno psoriazo pomembno, je 
tudi koristno, da si najdete rutino za domačo nego, ki bo izboljšala vaše 
počutje in pomagala obvladovati simptome.

NASVETI ZA ZMANJŠANJE TRENJA
Trenje pogosto povzroči potna koža, ki se drgne ob kožo, kar lahko poslabša 
simptome psoriaze. Tukaj je nekaj nasvetov za zmanjšanje trenja: 

Za nekatere osebe z genitalno psoriazo je srbečica lahko najbolj moteč simp-
tom. Iskanje učinkovitega zdravljenja za psoriazo je najboljši način za lajšanje 
srbečice. Vendar pa si lahko medtem pomagate z naslednjimi predlogi: 

• Pomagajte si s hladnimi ob-
kladki.

• Ohladite losjone v hladilniku 
pred uporabo.

• Navlažite kožo s kremami ali 
olji.

• Naj prizadeti predel ne bo 
dolgo poten.

• Voda za prhanje oz. kopeli naj 
bo topla (ne vroča), takoj po 
tem pa kožo navlažite.
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Nekateri izdelki brez recepta so morda 
primerni za obvladovanje srbečice v pre-
delu spolovil. Prosite svojega zdravnika, 
naj vam kaj priporoči. Preverite deklaraci-
je na izdelkih in se prepričajte, da so varni 
za uporabo na koži v predelu spolovil. 

Sestavine v zdravilih brez recepta, za kat-
ere je znano, da pomagajo pri srbečici, ki 
spremlja psoriazo: 

• Aloe vera 

• Jabolčni kis (razredčen: 1 del kisa, 4 
deli vode) 

• Kalamin

• Kapsaicin 

• Koloidna ovsena kaša 

• Mentol 

• Pramoksin 

Nekaterim stanje olajša to, da za 20 minut 
namakajo prizadeti predel v vodi, kat-
eri je dodana koloidna ovsena kaša, ja-
bolčni kis ali neodišavljeno kopalno olje. 
Po namakanju izperite predel in nanesite 
vlažilno kremo. Vlažilci in neodišavljeni 
detergenti v prosti prodaji so lahko tudi 
koristen dodatek k domači rutini. Pri-
poročljivo je, da nove izdelke najprej pre-
izkusite na manjšem koščku zdrave kože, 
da vidite, ali bo kakšna reakcija. 



12

VPLIV NA SPOLNO ZDRAVJE 
Genitalna psoriaza lahko močno vpliva na spolno zdravje nekaterih ljudi. 
Srbečica, bolečine in poslabšanje simptomov po spolnih odnosih so pogo-
sti. Študije so pokazale, da se mnogi ljudje z genitalno psoriazo spolnosti 
izogibajo zaradi zadrege, telesnega nelagodja in skrbi, da se bodo simp-
tomi poslabšali. 

• Pred spolnim odnosom se pre-
pričajte, da s predela spolovil 
sperete vsa topična zdravila, 
da preprečite razdraženost in 
prenos na svojega partnerja. 

• Po spolnem odnosu očistite 
prizadeti predel in ponovno 
nanesite zdravilo.

• Uporabljajte lubrikante in/ali 
kondome z lubrikanti za zman-
jšanje trenja in preprečevanje 
draženja kože.

• Skušajte se izogniti dolgotra-
jnemu trenju na istih mestih, 
tako da prilagodite spolno 
aktivnost.

Genitalna psoriaza običajno ne vpliva na spolno funkcijo, vendar pa lahko 
postanejo nekateri vidiki spolne aktivnosti neprijetni ali boleči. 

Nasveti za povečanje udobja
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POGOVOR S PARTNERJEM 
Pogovor s partnerjem o genitalni psoriazi je lahko stresen. Morda 
vam lahko pomaga to, da razložite, da psoriaza ni nalezljiva in da 
je to bolezen imunskega sistema. Povezana je z geni in ni spolno 
prenosljiva. Mnogi poročajo, da je odkrita, iskrena komunikaci-
ja o psoriazi in intimnosti pripomogla k boljši zvezi.

Pogosto se sprašujete, kdaj je pravi čas, da poveste novemu part-
nerju, da imate genitalno psoriazo. Nekateri se odločijo, da bodo 
o tem spregovorili takoj, drugi pa raje počakajo, da njihov odnos 
postane resnejši. Če vam ni težko, se pogovorite o tem, kako vaša 
genitalna psoriaza vpliva na vas in kaj vam je prijetno med spol-
nimi odnosi. Vsako telo kdaj pa kdaj zahteva prilagoditve in nič 
ni narobe, če svojemu partnerju poveste, kako lahko kaj spremeni 
in s tem poveča spolno ugodje. 

Kdaj in kako se odločite spregovoriti o svoji genitalni psoriazi, je 
odvisno od vas. Tukaj je nekaj primerov, kako so drugi pristopili 
k tej temi: 

“Najbrž si opazil/a, da imam na penisu rahlo rdečino 
in lise suhe kože. To je luskavica, imunsko stanje, ki 
prizadene mojo kožo. Ni nalezljiva, vendar vseeno 
želim, da veš.” 

“Vem, da sva že govorila o moji genitalni psoriazi. 
Ponavadi zaradi nje nimam težav med spolnimi odno-
si, toda trenutno me zelo srbi in boli, zato raje ne bi. 
Spomniva se drugih zabavnih in seksi stvari, ki jih la-
hko počneva, a ne bodo poslabšale moje psoriaze.” 

“Ljudje lahko dobijo luskavico kjer koli po koži. Ime-
la sem jo že na komolcih, nogah in vekah, trenutno 
jo imam tudi okoli nožnice. Običajno to ne vpliva na 
mene pri spolnosti, ampak včasih je treba nekoliko 
spremeniti položaj, če začne boleti.” 
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POGOVOR Z ZDRAVNIKOM  
Osebe z genitalno psoriazo pogosto le s težavo govorijo zdravni-
ku o svojih simptomih. Načeti tak pogovor je zelo težko, toda 
najboljša pot do zdravljenja občutljive kože v predelu spolovil 
je, da zdravniku poveste, kaj doživljate.

Imejte v mislih, da so zdravniki usposobljeni za zdravljenje in 
za pomoč pri obvladovanju vašega stanja ne glede na to, kje se 
pojavijo simptomi. 

Priporočamo, da si poiščete zdravnika, pri katerem se počutite pri-
jetno. Vedite, da je lahko med pregledom ali terminom v isti sobi z 
vami še druga oseba, na primer prijatelj/ica, družinski član ali drug 
član medicinskega osebja. 

Če ne najdete dermatologa, se obrnite na nas in lahko vam pomag-
amo pri iskanju. 

Zaslužite si odnos med pacientom in zdravnikom, poln zaupan-
ja, podpore in jasne komunikacije. Ne sme vam biti neprijetno ob 
postavljanju vprašanj ali deljenju kakršnih koli skrbi. Kot bolnik 
določate, kako boste razpravljali o simptomih, npr. kako boste 
opisali prizadeta območja, kako se pojavijo simptomi in kako vas 
prizadenejo ter kako se počutite s psoriazo in kako vpliva na kako-
vost vašega življenja.



Naloga Društva psoriatikov Slovenije je, 
da si prizadeva za zdravljenje psoriaze 
in izboljšanje življenja prizadetih. Med-
tem ko trenutno ni zdravila za psori-
azo, obstaja veliko možnosti zdravljenja. 
Pomembno je, da sodelujete z derma-
tologom in mu zaupate. 



Društvo psoriatikov Slovenije


