Támogatott cikk
fényvédelem miatt idősza-

A napos teken kos napégés gyakran
megfigyelhető. Ez az
terüle
földrajzi ralásokon a
erős napfényhatás a
tett nya n napozás és
melanománál külöle
te
nösen veszélyes. Megmérték egfelelő fényfigyelhető, hogy mia nem m miatt időszanél több intenzív
védelem égés gyakran
napfényhatás éri a
kos nap gyelhető.
megfi
bőrt, annál több anyajegy
jelenik meg. Az 50-et meghaladó mennyiség minden
életkorban fokozott veszélyeztetettségre hívja fel a figyelmet.

Ellenőriztesse anyajegyeit

BŐRGYÓGYÁSSZAL!
Sok anyajegye van? Volt már
anyajegy-eltávolítása vagy családjában bőrdaganat? Gyakran
leég? Dr. Vas Krisztina bőrgyógyász szakorvost az erős napsütés káros hatásairól és a megelőzés fontosságáról kérdeztük.
Évente legalább 1 alkalommal javasolt az egész testen lévő naevusok (anyajegyek) és egyéb elváltozások vizsgálata. Ha az

anyajegy színe, mérete, felszíne
változik, vagy az adott testtájékon lévő naevusoktól jelentősen
eltér az érintett anyajegy külleme, azonnal dermatoszkópos
ellenőrzésre van szükség.

Napjainkban növekvő tendenciát mutat a melanomás és
egyéb bőrdaganatban szenvedő
betegek száma. Évente 4–8%kal nő a diagnosztizált melanomás betegek száma. A mértéktelen napozás és szoláriumhasználat miatt egyre fiatalabb
korosztály is érintett a bőrdaganatos megbetegedésekben. Nagyon fontos a daganatok korai
felismerése, sebészi kimetszése,
ezért elengedhetetlen a rendszeres bőrgyógyászati szűrővizsgálat.
MELY TÉNYEZŐK HAJLAMOSÍTANAK A MELANOMA MALIGNUM KIALAKULÁSÁRA?
– környezeti tényezők
– genetikai (öröklött) tényezők
– a szervezet immunológiai állapota.

oma) kialakulásában van jelentősége, mely a sejtek genetikai
károsodását okozza. Az UVA-sugárzás biológiai hatása a melanoma. A napfény daganatprovokáló hatását igazolja a napsütéses órák magas számával
jellemzett földrajzi területekre
(Ausztrália, Florida) bevándorolt
fehérbőrű emberek magas melanoma malignum miatti halálozási adatai.
A napos földrajzi területeken
tett nyaralásokon a mértéktelen
napozás és a nem megfelelő

BŐRTÍPUSBAN A KOCKÁZAT
A Fitzpatrick I. és II. bőrtípus fokozott rizikót jelent a melanoma
kialakulásában. Egész testen
észlelt 100 vagy annál több naevus esetén a melanoma kialakulásának rizikója 8–10%-ra nő. A
melanoma kialakulhat meglévő
naevusból, és új elváltozásként
is megjelenhet a bőrünkön.
HOGYAN TÖRTÉNIK EGY ALAPOS, TELJES TESTET ÉRINTŐ
ANYAJEGYVIZSGÁLAT, ÉS
EGYÉB ELVÁLTOZÁSOK ELLENŐRZÉSE?
– Kézi dermatoszkóppal. Ez egy
nagyító lencse, amellyel a bőrfelület és a rajta lévő elváltozások 10×-es nagyítással és megvilágítással nézhetőek meg
– Az anyajegy helyének, méreteinek, alakjának, színének rögzítése írásban.
– Bőrtumor vagy változó küllemű, esetleg dysplasticus naevus (szabálytalan jegyeket
mutató anyajegy) sebészi eltávolításának és szövettani vizsgálatának javaslása.
– Személyreszabott fényvédelemi tanácsadás.

HIRDETÉS

A NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA
Az UVB-sugárzásnak az egyéb
bőrtumorok (laphámrák, basali-

FITZPATRICK SZERINTI BŐRTÍPUSOK:
Bőrtípus

Bőr színe

Napfényre adott válasz

I.

fehér

mindig leég, soha nem barnul le

II.

fehér

mindig leég, időnként lebarnul

III.

fehér

időnként leég, de mindig lebarnul

IV.

fehér

könnyen lebarnul és nehezen ég le

V.

barna

könnyen lebarnul és általában nem ég le

VI.

fekete

mindig barna (fekete) sosem ég le
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