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Mottó: 
Ne feledd: az egészséges bőr nem 
egyenlő a lebarnult bőrrel – a lebar-
nult bőr a nap által okozott károso-
dás jele. „A legszebb színű bőr az, 
amivel születtél.”

M ikor tesszük ki a bőrünket 
az UV-sugaraknak? A na-
pon való tartózkodás alatt 

nem csak a tengeren vagy strandon 
történő napozást értjük, akkor is 
kitesszük a bőrünket az UV-sugár-
zásnak, ha éppen csak sétálunk 
vagy a teraszon üldögélünk, veze-
tés közben is, tulajdonképpen min-
dig, ha a szabadban tartózkodunk. 
Még akkor is, ha ez nem tudatosul 
bennünk, a napon való tartózkodás 
állandó, az UV-sugarak hűvös idő-
szakokban is károsítanak, bizonyí-
tottan veszélyeztetik a bőrünket. 
Fontos tudatosítani, hogy a nap-
fény az ember számára nélkülöz-
hetetlen, így az egyáltalán nem jó 
megoldás, ha valaki a bőrráktól va-
ló félelmében még napra sem megy.

A napfény örömeit, hatásait 
lehet élvezni úgy is, hogy a nap-
fény sugarai ne ártsanak. Az UV-B 
sugárzás pozitív élettani hatása 

közismert: elsősorban a D-vi-
tamin képződését segíti a 
bőrben, mely szükséges 
az egészséges csontképző-
déshez, az izomrendszer és 
immunrendszer megfelelő 

működéséhez. Ugyanakkor 
megemlíteném a bőrgyógyászatban 
használt UVB és UVA fényterápia 
jótékony hatását különböző bőr-
gyógyászati betegségek kezelésé-
ben (például a pikkelysömörben), 
amely kontrollált fénydózis és keze-
lési időtartam meghatározása mel-
lett történik orvosi ellenőrzés alatt.

A fényvédők megakadályozzák 
a D-vitamin képződését?

Mindannyian feltesszük ezt a kér-
dést, sokan csak azért nem hasz-
nálnak fényvédő krémet, mert attól 
tartanak, hogy a D-vitamin ezáltal 
nem fog szintetizálódni a szerve-
zetben. Tudományos vizsgálatok 
szerint heti háromszor 15 perces, a 
testfelszín 15 százalékát (az arcot, 
a karokat vagy egy lábat) érintő 
napsugárzás elegendő ahhoz, hogy 
szervezetünkben megfelelő meny-
nyiségű D-vitamin termelődjön. A 
nagyon világos bőrű személyeknek 
5 perc szabadban, pólóban és rövid-
nadrágban elegendő a szervezetnek 
szükséges D-vitamin előállításá-
hoz. A sétálás és a szabadtéri tevé-
kenységek jobban segítik a D-vita-
min termelését, mint a közvetlen 
napsugárzás. A fényvédő krémek 
nem képesek elzárni 100 százalé-
kosan az UV-sugarakat. Az UV-su-
garak egy része áthalad a bőrön, 
és D-vitamint termel. Tanulmányok 
kimutatták, hogy nincs kihatása a 

D-vitamin termelésére a fényvédő 
krémek használatának.

Mit jelent az UV-sugárzás?

Az UV az ibolyántúli sugárzást jelen-
ti, ami az elektromágneses sugárzás 
olyan spektrumába esik, ami szá-
munkra már láthatatlan, hullám-
hossza a 100 és 400 nm közötti tarto-
mányba esik. A nap az UV-sugárzás 
legfontosabb forrása. A hullámhosz-
sztól függően 3 típusú UV-sugarat 
különböztetünk meg: UVA, UVB és 
UVC. A legveszélyesebb UVC-suga-

rakat (100–280 nm) teljesen elnyeli 
az ózonréteg, így szerencsére nem 
érik el a föld felszínét. Az UVA- és az 
UVB-sugárzás közvetlenül hatással 
vannak a bőrünkre, és mindkettő fe-
lelős a bőrrák megjelenéséért. Ezen-
kívül az UVA (315–400 nm) mélyen 
behatol a bőrbe, és a bőr korai örege-
déséért, a bőr rugalmasságának el-
vesztéséért, a ráncok kialakulásáért, 
a pigmentfoltokért, az UVB (280–315 
nm) a leégésért felelős.

Mi történik a bőrrel a napon?

A napsugárzás hatására az UVA- és 
az UVB-sugárzás egyaránt károsít-
hatja a bőrsejt DNS-ét, ami sejten be-
lüli elváltozásokhoz vezet, amelyek 
idővel a bőrrák egyik formáját okoz-
hatják. Napégéskor az UVB-sugarak 
hatására a bőr vörössé válik, ami a 
bőr sejtjei számára fi gyelmeztető jel-
zés. A sejtek saját helyreállító képes-
ségén múlik, hogy megbirkóznak-e 
a károsodással. Minél gyakrabban 
és nagyobb mértékben tesszük ki 
bőrünket napsugárzásnak, annál 
nagyobb az esélye annak, hogy a 
helyreállító mechanizmusokba hiba 

csúszik. Hosszú távon ez a folyamat 
a genetikai anyag módosulásához, 
krónikus bőrbetegségekhez, rákmeg-
előző állapothoz vagy akár bőrrák 
kialakulásához is vezethet.

Napégés – később bosszulja 
meg magát

Különösen szabadság vagy vakáció 
alatt túlnyomó többségünknek szo-
kása hosszabb ideig tartózkodni a 
napon, mint kellene. Leg gyakrabban 
ilyenkor fordul elő napégés. A ritkán 
előforduló napégés is (talán csak 

egyszer pár év alatt) növelheti a me-
lanoma, a bőrrák nagyon agresszív 
formájának kockázatát. Ne felejtsük 
el, hogy a napsugárzás hatása idővel 
kumulatív jellegű. Ezért nagyobb a 
kockázata azoknak az embereknek, 
akik életük során hosszú ideig tartóz-
kodtak a napon vagy akik gyakran le-
égtek. Ugyanakkor nagyobb a bőrrák 
kockázata az I. bőrtípusú egyéneknél 
(rendkívül világos bőr szeplőkkel, kék 
szemek, szőke vagy vöröses haj, so-
sem barnulnak le, hamar leégnek), és 
a II. bőrtípusú egyéneknél (hasonló 
az előzőhöz: szőke haj, kék vagy zöld 
szem; nehezen barnulnak le, leégnek, 
ha több mint 30 percet tartózkodnak 
a napon védtelenül). Ne felejtsük el, 
bizonyos gyógyszerek (pl. Tetracik-
lin-származékok, nem szteroid gyul-
ladáscsökkentők, mint az Aszpirin, 
Ibuprofen) és különböző kozmetiku-
mok túlérzékenységet okozhatnak az 
UV-sugarakkal szemben, fotoderma-
titis  kialakulásával.

Hogyan védjük meg a bőrünket?

Nap nélkül nem lenne nyaralás! Ho-
gyan tartózkodjunk az UV-sugarak-

tól védve a szabadban? A napon való 
tartózkodás és a bőrünk egyidejű 
védelmének leghatékonyabb módja 
a fényvédő krémek állandó és he-
lyes használata (minimum SPF 30, 
világos bőrűeknek és gyerekeknek 
SPF 50+), kombinálva a megfelelő 
ruházattal (a pamut, a selyem és a 
poliészter anyagok rendelkeznek 
a legjobb fényvisszaverő képes-
séggel), széles karimájú kalap és 
UV-szűrővel ellátott napszemüveg 
használatával. A fényvédő krém 
kiválasztása sokszor nehézséget 
okozhat, mindenképpen gyógyszer-

tárakban kapható, minőségi fény-
védő kozmetikumot vásároljunk. A 
fényvédő krémek megválasztásánál 
fontos szempont, hogy ne csak az 
UVB-, hanem az UVA-sugarakkal 
szemben is védelmet nyújtsanak. 
Mivel az UVA-sugarak nem okoznak 
napégést, közvetlenül a bőrünkön 
nem érzékelünk fi gyelmeztető jele-
ket káros hatásukra vonatkozóan, 
ezért ilyen szempontból ezek a su-
garak még veszélyesebbek. Fontos, 
hogy a fényvédő krém a bőrtípusnak 
megfelelő legyen (például a zsíros, 
pattanásos bőrű egyéneknél súlyos-
bodhat az akne egy nem megfelelő 
arckrém használatával). A fényvédő 
krémeket a hatásosság érdekében 
elegendő mennyiségben legalább 
30 perccel a szabadban tartózkodás 
előtt alkalmazzuk a teljes testen, és 
szükség esetén, legalább kétórán-
ként újrakenjük, ha sokáig napon 
tartózkodunk. Amikor strandon 
vagy tengerparton tartózkodunk, 
minden fürdés után a bőrünket új-

ra be kell kenni fényvédő krémmel, 
megfelelő mennyiségben. A szolá-
riumot és mesterséges barnító lám-
pákat is kerülni kell. Nagyon fontos, 
hogy kerüljük a napon való tartóz-
kodást délelőtt 10 és délután 4 óra 
között (ekkor a legnagyobb az UV-su-
gárzás), ebben az időszakban az ár-
nyékos helyeken tartózkodjunk.

Milyen típusú bőrrákokat 
okoznak az UV-sugarak?

1. Bőrrákmegelőző elváltozások (pl. 
Aktinikus keratózisok).

2. Bazalioma; a bőrrák leggya-
koribb formája, amely nem életve-
szélyes, de a mélyebb szövetekbe 
terjed, roncsolva azokat, akár a 
csontokat is.

3. Spinalioma vagy Laphámsej-
tes Carcinoma; életveszélyesek le-
hetnek, ha átterjednek a nyirokcso-
mókra vagy a belső szervekre.

4. Melanoma; a bőrrák legag-
resszívebb formája, amely felelős a 
legtöbb bőrrák okozta halálesetért. 
A melanomával diagnosztizáltak 
száma ugrásszerűen megnőtt az el-
múlt években.

Hogyan segíthet nekünk 
egy bőrgyógyász?

Mielőtt kitennénk magunkat a 
napsugárzásnak, tanácsos bőrgyó-
gyászhoz fordulnunk, aki megálla-
pítja dermatoszkópiai vizsgálat se-
gítségével, hogy vannak-e atípusos 
anyajegyek, amelyek a napsugár-
zás korlátozására és a magas fak-
torszámú fényvédő krémek haszná-
latára hívják fel a fi gyelmünket. Az 
anyajegyszűrést évente ajánljuk, és 
ezenkívül minden alkalommal, ha 
az anyajegyek változását észleljük. 
Ezzel a korszerű eljárással a legki-
sebb elváltozások is korán észlelhe-
tők, amelyek rákot megelőző vagy 
rákos elváltozásra utalhatnak. Az 
évi anyajegyszűrésen kívül keres-
sük fel a bőrgyógyászt azonnal, 
ha az anyajegyek bármilyen elvál-
tozását észleljük – megváltozik a 
színe különböző árnyalatokkal, 
(rózsaszín, piros, barna, fekete); a 
határvonala egyenetlenné válik; 
növekszik, az átmérője több mint 
5 mm; kiemelkedik a bőr síkjából; 
de akkor is, ha egy kis, korábban 
nem létező csomó megjelenik a 
bőrünkön, amelyik folyamato-
san növekszik. A megfelelő krém 
kiválasztása újabb indok lehet 
bőrgyógyászati konzultációra. És 
amikor túlzásba vittük a napo-
zást, mindenképpen fontos, hogy 
bőrgyógyászhoz forduljunk.

Dr. Eremia-Antal Erika
bőr- és nemigyógyász szakorvos

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór -
ház alkalmazottja; 2017 óta a Bőr- és 
Nemigyógyászati Osztályon dolgozik

Önfeledt csobbanás. Szabadság 
vagy vakáció alatt túlnyomó 
többségünknek szokása 
hosszabb ideig tartózkodni 
a napon
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A napsugárzás káros hatásai
A napfényvédelem aranyszabályai szakorvos ajánlásával




