
Czy brązowo zawsze znaczy zdrowo?

Promieniowanie  słoneczne  jest  niezbędnym  czynnikiem  warunkującym  życie  na  Ziemi.

Niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w syntezie

witaminy  D3,  jednak  nadmierna  ekspozycja  prowadzi  do  niekorzystnych  konsekwencji

zdrowotnych. Przy czym należy zwrócić uwagę, że dawka promieniowania, jaka jest potrzebna dla

wytworzenia odpowiedniej ilości witaminy powstaje już w wyniku przebywania  około 15 minut

dziennie na słońcu z odsłoniętą twarzą i dłońmi.

W zależności od rodzaju promieniowania UV występują różne skutki ekspozycji. Natężenie

promieniowanie UVA jest niezależnie od pory roku oraz warunków pogodowych i  ma zdolność

przenikania przez szkło.  To właśnie ono wnika w głębokie warstwy naskórka,  docierając aż do

komórek skóry właściwej, co wpływa na jej kondycję, powodując tzw. fotostarzenie- przedwczesne

starzenie się skóry. Natomiast natężenie promieniowania UVB jest najsilniejsze latem, szczególnie

w godzinach okołopołudniowych (10.00-16.00). Jest ono zatrzymywane przez szyby oraz chmury,

jednak także wnika w skórę.  To właśnie promieniowanie UVB jest  odpowiedzialne za opalanie

skóry,  a  także  rumień  fotochemiczny,  objawiający  się  zaczerwienieniem  skóry  po  kąpieli

słonecznej, poparzenia oraz zmiany nowotworowe. Ponadto istnieje jeszcze promieniowanie UVC,

lecz  jest  ono prawie  całkowicie  absorbowane  przez  warstwę ozonową,  w związku  z  czym nie

stanowi zagrożenia dla człowieka.

Negatywne skutki nadmiernej ekspozycji można podzielić na dwie grupy: reakcje ostre oraz

skutki  odległe.  Nierzadko  ostrym  odczynom  posłonecznym  towarzyszą  obrzęki  skóry,  złe

samopoczucie, a na skórze, oprócz rumienia, pojawiają się pęcherze. W najcięższych przypadkach

pojawiają się również objawy ogólne, tj. gorączka, bóle głowy, nudności czy wymioty.

Niekorzystne  efekty  odległe  działania  promieniowania  słonecznego  to  wspomniane  już

przyspieszenie procesu starzenia się skóry czy zmian skórnych o charakterze nowotworowym jak:

czerniak złośliwy, który charakteryzuje się niezwykle dynamicznym wzrostem.

Czerniak może być nowym znamieniem na skórze lub może powstać z  istniejącego zdrowego

znamienia pod wpływem słońca

Ponadto ekspozycja na promienie UV może skutkować wystąpieniem:

• przebarwień skóry,

• zaskórników,

• nadprodukcji wolnych rodników- drobne uszkodzenia i degeneracja włókien kolagenowych,

• immunosupresji-  osłabienie  układu  odpornościowego.  Udowodniono,  że   intensywne

opalanie prowadzi do reaktywacji wirusa opryszczki- Hermes simplex Virus.

• chorobami oczu.



W celu  ograniczenia  negatywnych  skutków  promieniowania  UV Światowa  Organizacja

Zdrowia (WHO) wydała następujące zalecenia:

• ograniczenie czasu przebywania na słońcu w godz.10.00 -14.00

• noszenie ubrań ochronnych, nieeksponowanie całego ciała na promienie UV

• noszenie okularów przeciwsłonecznych z panelami bocznymi

• używanie  kremów  z  filtrem  ochronnym  zgodnie  z  instrukcjami  zamieszczonymi  na

opakowaniu

• ochrona niemowląt i dzieci przed promieniowaniem UV

• systematyczna obserwacja występujących i nowych znamion oraz konsultacja ze specjalistą

po zakończeniu sezonu letniego.   

Lato to  okres  w roku,  kiedy skóra jest  najbardziej  narażona na podrażnienia,  wywołane

promieniowaniem UV, pod  wpływem których może dojść do mutacji prowadzących do rozwoju

nowotworu.  Aby  temu  zapobiec,  należy  pamiętać  o  odpowiedzialnej  profilaktyce  pierwotnej

(kremach z filtrem ochronnym, ograniczeniu przebywania na słońcu w godzinach największego

nasłonecznienia),  jak  i  wtórnej  –  kontrola  znamion i  szybka  reakcja  w  razie  niepokojących

objawów.  Warto  pamiętać,  że  odpowiednio  wcześnie  wykryta  zmiana  nowotworowa skóry jest

prawie w 100% uleczalna.  
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