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Mielőtt bőrünket megmutatjuk a 
napnak, jó, ha bőrgyógyász is látja. 
Ez különösen ajánlott a sok festé-
kes anyajeggyel rendelkező fehér-
bőrűek számára. A festékes bőrda-
ganat kialakulásának szempontjá-
ból életünk első 4-5 éve sorsdöntő.

A bőr nem felejt. A napfény 
mennyisége, amelynek éle-
tünk során kitettük magun-

kat, összeadódik, és a nem kívánt 
tünetek majd hosszú távon jelentkez-
nek – állítják a szakemberek. A meg-
előzés már újszülött kortól nagyon 
fontos, a bőr egészsége szempontjá-
ból az első 4-5 év sorsdöntő. A gye-
rekkori hólyagos napégés igazoltan 
növeli a felnőttkori festékes bőrdaga-
nat, azaz a melanoma malignum koc-
kázatát, ezért a gyermek fényvédel-
mére ajánlott fokozottan figyelni. De 
a bőrdaganat kockázatát a felnőttkori 
leégések is növelik, és ne áltassuk ma-
gunkat azzal, hogy bőrünk úgyis kor-
rigálja magát. Ez látszólag tényleg így 
van egy ideig, hosszú távon azonban 
a sok leégés megbosszulhatja magát.

Melyik anyajegy gyanús?
Akinek sok festékes anyajegye 

van, jól teszi, hogy mielőtt megmu-

tatja bőrét a napnak, a bőrgyógyász-
nak is feltárja – tanácsolják a szakem-
berek. Ajánlott az éves szűrővizsgálat 
azoknak is, akiknek egyéni kocká-
zatuk magas: a családban előfordult 
már bőrdaganat, vagy életmódjuk 
miatt sokat tartózkodnak napon.

Keressük fel a bőrgyógyászt akkor 
is, ha a bőr felszínén gyanús jeleket 
észlelünk: például ha egy korábban 
barna anyajegy hirtelen többszínű 
lesz, azaz megjelennek benne sötét és 
világosbarna, rózsaszín, feketés vagy 
fehéres részek is. Ugyancsak tanácsos 
minél előbb orvoshoz fordulni, ha 
új festékfolt jelenik meg bőrünkön, 
vagy ha egy korábban lapos anya-
jegy hirtelen kiemelkedik, valamint 
kockázatosak a fél centiméternél na-
gyobb átmérőjű anyajegyek is.

A korai felismerés azért fontos, 
mert ekkor még egy sebészi kimet-
széssel százszázalékosan lehet gyógyí-
tani a festékes bőrdaganatot. Később 
azonban, ha a daganat már tovább 
terjedt a belső szervekre, a folyamat 
általában nem visszafordítható.

D-vitamin: napfényből
vagy táplálékból fedezzük?
Évek óta húzódó vita a bőr-

gyógyászok és a táplálkozással fog-

lalkozó szakemberek között, hogy 
miközben az előbbiek azt ajánlják, 
hogy óvakodjunk a naptól, az utób-
biak a D-vitamin-raktáraink feltöl-
tése érdekében azt tanácsolják, hogy 
használjuk ki a nyári napfényt.

A bőrgyógyászok álláspontja sze-
rint egészséges barnaság nem létezik, 
D-vitamin-raktáraink feltöltéséhez 
nincs szükség a teljes test napoztatá-
sára, egyes ajánlások szerint elég len-
ne az arc, a kézhát és az alkar napi 10 
perces napoztatása. Az pedig, hogy a 
szolárium elősegítené a D-vitamin-
termelést, tévhit, hiszen fénye nem 
UV-B, hanem UV-A sugarakból áll, 
ily módon a szoláriumtól csontjaink 
sem tudnak megerősödni. Sőt, amint 
állítják, a szolárium sem veszélytele-
nebb a rosszindulatú bőrelváltozások 
kialakulásának szempontjából, mint 
a napozás. 

A bőrgyógyászok tanácsa sze-
rint D-vitamin-szükségletünket 
fedezzük inkább táplálékkal. A 
D-vitamin előanyaga többek kö-
zött a tojásban, a májban, a halolaj-
ban, a tengeri halakban (például a 
tonhalban, lazacban, makrélában) 
fordul elő, és akad már D-vitamin-
nal dúsított élelmiszer (joghurt, 
kenyér) is.

A bőrgyógyászok hAtározottAk

Egészséges barnaság nem létezik

hirdetés

Fél évszázad óta az első új, lupusz 
elleni kezelést ajánlották európai 
engedélyezésre múlt héten – je-
lentették be a benlysta márkane-
vű új készítmény kifejlesztői.

A GlaxoSmithKline (GKS) és 
a Human Genome Sciences 
(HGS) gyógyszercégek köz-

lése szerint az európai gyógyszerügyi 
hatóság, az EMA támogatja a szert, 
amely segítségével felvehetik a har-
cot a betegséggel, amelyben a páciens 
saját immunrendszere támadja meg 
ízületeit és testének egyes szerveit. 

A londoni székhelyű felügyeleti 
szerv döntéseit általában két-há-
rom hónapon belül hagyja jóvá 
az Európai Bizottság. A Benlysta 
számára azután váltott zöldre a 
lámpa, hogy márciusban engedé-
lyezték az Egyesült Államokban. 
Az európai engedélyezést követő-
en a szert kifejlesztő és gyártó cé-
geknek még meg kell egyezniük az 
egyes országokkal a készítmény for-
galmazási lehetőségeiről és támoga-
tásáról, mielőtt az érintett betegek 
rendelkezésére állhatna a lupusz 
elleni gyógyszer.
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Május végéig fognak állást 
foglalni az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) 

szakértői arról, hogy okozhat-
nak-e rákot a mobiltelefonok és 
a vezeték nélküli technológiával 
működő távközlési és informati-
kai berendezések. A WHO része-
ként tevékenykedő Nemzetközi 
Rákkutatási Ügynökség (IARC) 
szakértői ma ülnek össze Lyon-
ban, hogy áttekintsék az elekt-

romágneses sugárzás egészségre 
gyakorolt hatásairól eddig készült 
tanulmányokat. A testület a ku-
tatási anyagok alapján a nyolc 
napra tervezett tanácskozás vé-
gén, május 31-én hoz döntést. 
Az IARC 1970 óta több mint 
száz dokumentumot tett közzé 
a különböző rákkeltő anyagok-
ról, köztük az azbesztről, a rönt-
gensugárról, valamint a humán 
papillomavírusról (HPV).

Az, ahogyan a halálra gondolunk, 
befolyásolhatja, hogyan viselke-
dünk egy konkrét szituációban 
– derült ki brit pszichológusok 
vizsgálatából. A kérdőíves vizsgá-
latban azok, akiknek a saját ha-
lálukkal kapcsolatos kérdéseket 
tettek fel, nagyobb eséllyel adtak 
vért, mint azok, akiket általános-
ságban kérdeztek a halálról.

Laura E. R. Blackie és Philip J. 
Cozzolino, az Essexi Egyetem 
kutatói a  Psychological Science  

következő számában megjelenő vizs-
gálatukban 90 embernek tettek fel 
különböző kérdéseket egy brit város-
központban.  A megkérdezettek egyik 
csoportját a halálról mint általános 
jelenségről kérdezték – például hogy 
mit gondolnak és éreznek a halálról, 
és szerintük mi történik valakivel, ha 
meghal. 

Másokat arra kértek, hogy képzel-
jék el, mi lenne, ha meghalnának egy 
tűzesetben – mit élnének át az utolsó 
percekben, és hogyan reagálna a csa-
ládjuk. A harmadik, kontrollcsoport-
nak a fogfájásra kellett gondolnia.

Ezután minden résztvevővel 
elolvastattak egy újságcikket a vér-
adásról. Volt, aki olyan cikket ka-
pott, amely szerint a véradók száma 
pillanatnyilag rekordmagasságok-

ban szárnyal, így a véradásra nincs 
nagy szükség, mások viszont épp 
ellenkező értelmű cikket kaptak. Ez-
után mutattak nekik egy szórólapot, 
amely gyors regisztrációt biztosított 
aznapra egy véradó központban, és 
azt mondták nekik, hogy csak akkor 
vegyenek el szórólapot, ha szeretné-
nek vért adni.

Azok közül, akiket a vizsgálat ele-
jén általánosságban kérdeztek a ha-
lálról, főként azok vettek szórólapot, 
akik a véradók hiányáról szóló cikket 
olvasták. 

Azok, akiknek a saját halálukat 
kellett elképzelniük, az első csoport 
tagjainál nagyobb eséllyel vettek szó-
rólapot, függetlenül attól, hogy melyik 
cikket olvasták, vagyis véradási hajlan-
dóságuk nem függött attól, hogy a 
cikk szerint mennyire volt rá szükség.

A szerzők kiemelték, hogy a halál 
nagyon erős motivációs erő. A tudat, 
hogy az élet egyszer véget ér, segít ab-
ban, hogy szeressük az életet, és szem 
előtt tartsuk a számunkra fontos cé-
lokat. Amikor az emberek általános-
ságban gondolnak a halálra, hajlamo-
sabbak félni tőle, míg ha a személye-
sebb nézőpont lehetővé teszi, hogy 
jobban beépítsük a halál gondolatát 
az életünkbe, és jobban végiggondol-
juk, mit értékelünk az életben – vélik 
a kutatók.


