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Barva kože
Koža je največji organ našega telesa, ki predstavlja do 

15 % naše teže in obsega približno dva kvadratna me-
tra. Značilno barvo človekovi koži dajeta kri v kapilarah 
in kožni pigment. Barva variira od temno rjave do sko-
raj povsem bele. Kri v kapilarah vpliva na barvo kože pri 
ljudeh svetlejše polti. Ob povišani temperaturi telesa ali 
intenzivnem čustvovanju (npr. jezi, nelagodju) se lahko 
razširijo kapilare v koži, kar opazimo kot rdečico na 
obrazu. Intenzivnost pigmentiranosti kože je posledica 
posameznikovega genetskega zapisa in izpostavljenosti 
soncu. V koži, očeh, dlakah in laseh imamo pigment, 
imenovan melanin, ki absorbira svetlobo. Melanin na-
staja v posebnih celicah imenovanih melanociti, ki se 
nahajajo v spodnjih plasteh epidermisa. Melanociti se 
razvejajo med keratinocite, ki sprejemajo majhne gra-
nule melanina imenovane melanosomi. Keratinociti 
predstavljajo 95 % epidermisa. V keratinocitih se kopi-
či melanin, ki ščiti telo pred nevarnim ultravijoličnim 
sevanjem sonca.

Razlike v barvi kože so posledica različnega števila in 
velikosti melanosomov ter njihove razporeditve v koži. 
Ljudje z manj melanina imajo svetlejšo, ljudje z več 
melanina pa temnejšo kožo. Pri ljudeh s temnejšo pol-
tjo so melanociti bolj razvejani ter aktivnejši, zato iz-
delajo več melanina. S povečevanjem zemljepisne širi-
ne  se predvsem v zimskih mesecih zelo zmanjša 
sončno obsevanje tamkajšnjih prebivalcev. Tisti z več 
melanina v epidermisu so bolj izpostavljeni pomanj-
kanju vitamina D v telesu, katerega primanjkljaj lahko 
vodi v resne bolezni, kot so rahitis, osteoporoza, kro-
nična utrujenost in avtoimune bolezni. Melanin na-
mreč zmanjša sončno obsevanje kože (absorpcijo UV-
B), ki je potrebno za tvorbo vitamina D 3 v telesu. 

Melanociti so aktivni tudi takrat, ko smo dlje časa izpo-
stavljeni soncu. V nekaj dneh intenzivnejše izpostavlje-
nosti soncu se aktivira več melanocitov, ki izdelujejo me-
lanin. Ta se kopiči v keratinocitah epidermisa, zato koža 
potemni. Predvsem za rdečelase ljudi so značilne pegice, 
ki so izrazitejše v poletnih mesecih zaradi večje izposta-
vljenosti sončnemu sevanju. To so kožna znamenja, kjer 
se v času večjega sončnega obsevanja nakopiči melanin. 

Barva kože se lahko začasno spremeni tudi med no-
sečnostjo. Hormoni sprožijo povečano pigmentacijo. 
Pojavijo se temni pigmentni madeži (melazme), pred-
vsem na obrazu. Temni pigmentni madeži se lahko traj-
no pojavijo tudi na delih telesa, ki so pogosto izposta-
vljeni soncu, kot so obraz, vrat, dekolte, dlani in roke. 
Vzroki za pojav temnih pigmentnih madežev so lahko 
tudi hormonsko zdravljenje, kontracepcijska sredstva, 
kozmetika, jetrne okvare, zdravila za epilepsijo itn.

Barva kože je v človeški zgodovini bila povod za nema-
lo krivic in družbenih diskriminacij, ki smo jim pogosto 
priča še danes. Na žalost so ponekod še prisotne etnične 
in rasne diskriminacije v zaposlovanju, medijskem poro-
čanju, izbiri partnerjev, zdravstveni oskrbi itn. Prispevek 
je nastal tudi z namenom, da bi bila barva kože samo 
barva kože. To je aktualna družbeno-znanstvena tema, ki 
potrebuje pogostejši odmev tudi v naravoslovni učilnici.
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