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Sveikata

Saulė mums, kaip gyvoms bū
tybėms, be abejo, yra reikalinga. 
Ypač Lietuvoje, kai jos spindulių 
tenka nedaug. Daugeliui labai 
dažnai trūksta vitamino D, nes 
tik pusę metų galime džiaugtis 
šiltesniais orais, o daugiau saulės 
spindulių mūsų kūną pasiekia 
vos kelis mėnesius per metus. 
Todėl, sulaukę vasaros, skuba
me organizmą natūraliai papil
dyti vitaminu D, dalyvaujančiu 
įvairiuose svarbiuose organizmo 
procesuose ir padedančiu palai
kyti gerą imunitetą.

Vitaminas D gaminasi mūsų 
odoje, kai ją veikia infrarau
donieji saulės spinduliai. Per 
15–20 minučių gali pasigaminti 
250 μg, t. y. 10 000 TV, vitamino 
D, tačiau, kad tai įvyktų, turi būti 
atidengta ne mažiau kaip trys 
ketvirtadaliai kūno.

Yra nemažai žmonių, įsitikinu
sių, kad saulė gydo daugelį odos 
ligų, tokias kaip žvynelinė, ato
pinis dermatitas, egzema, aknė. 
Regis, pabūni saulėje ir spuoge
lių bei kitokių odos darinių kaip
mat sumažėja. Tačiau išgirdusi 
tai Kauno miesto poliklinikos 
Šančių padalinio gydytoja der
matovenerologė Viktorija Vai
čiūnienė sako „stop“. Iš tiesų, vie
na vertus, saulės poveikio nauda 
lyg ir yra, bet, kita vertus, į odą, 
ilgiau būnant saulėje, braunasi 
bėda. Todėl su saule gydymo 
tikslais reikia elgtis itin atsargiai.

Trejopi ultravioletiniai 
spinduliai

Saulė, kaip ir kitos žvaigždės, 
spinduliuoja ultravioletinius 

spindulius. Jų yra kelių rūšių. 
97–99 proc. šių spindulių Žemės 
ozono sluoksnis blokuoja. Ta
čiau kiti pasiekia žemės paviršių 
ir žmones.

„Ultravioletiniai saulės spin
duliai skirstomi į UVA, UVB ir 
UVC. UVC spinduliai paprastai 
neprasiskverbia iki mūsų per 
ozono sluoksnį. UVB spinduliai 
prasiskverbia, jų įtaka gali būti 
ir teigiama, ir neigiama. Pavyz
džiui, sergant žvyneline, atopi
niu ar kontaktiniu dermatitu, iš
gryninti spinduliai šioms ligoms 
gydyti naudojami gydymo įs
taigose, atliekant fototerapijos 
procedūrą. Tačiau tiesioginė 
saulės spinduliuotė nėra išgry
ninta, odą veikia visas spektras 
ultravioletinių spindulių, ją pa
siekia ir UVA spinduliai, darantys 
žalingą poveikį odai“, – atkreipia 
dėmesį gydytoja.

Kaip sergančią odą veikia 
saulė?

Yra uždegiminių odos ligų, 
kurios žmones vargina kone visą 
gyvenimą. Viena tokių – žvyneli
nė, dar vadinama psoriaze. Šios 
ligos priežastys slypi žmogaus 
genuose ir imunitete. Nuo dau
gybės veiksnių priklausanti ši 
liga ne tik pažeidžia odą, plau
kuotąją jos dalį, bet ir sąnarius, 
nagus. Nepastebėti žvynelinės 
tikrai neįmanoma. Tai liga, kuri 
apie save greitai praneša. Pirmieji 
žvynelinės požymiai – odos bėri
mas ir pleiskanojantys žvyneliai. 
Jų gali atsirasti ant veido, galvos, 
plaštakų, dilbių ar bet kuriose 
kitose kūno vietose. Dažniausiai 
žvynelinė apima kelius, alkūnes, 
galvą ir nugaros apačią.

Egzema – organizmo atsakas 
į tam tikrus aplinkos veiksnius, 

pavyzdžiui, alergizuojančius ar 
daug cheminių medžiagų turin
čius maisto produktus, toksinus. 
Žvynelinė yra paveldima ir daž
niausiai pasireiškia vyresniame 
amžiuje. Nors tinkama mityba 
ir odos priežiūra gali sumažinti 
simptomus, visiškai panaikinti 
požymių neįmanoma. Sergan
tieji žvyneline pagerinti odos 
būklę labiausiai nori dėl esteti
nių priežasčių, nes ne visi žino, 
kad žvynelinė nėra užkrečiama, 
ir to nežinantiesiems kyla įvairių 
minčių. Todėl tokiu atveju kaip 
vienos iš gydymo priemonių 
griebiamasi saulės.

Nemalonios yra ir kitos odos 
ligos: egzema, atopinis derma
titas. Dažniausiai, net 90 proc. 
atvejų, atopinis dermatitas pra
sideda vaikystėje, iki 5 metų, ta
čiau gali imti varginti ir suaugu
sius žmones. Ši liga pasireiškia 
nuolatiniu odos niežuliu, išsau
sėjimu, dėl nusikasymo prasidė
jusiais uždegiminiais procesais. 
Dėl to oda parausta, patinsta, 
atsiranda žaizdelių. „Žvyneline 
ar atopiniu dermatitu sergan
tys asmenys pastebi, kad jų 
odos būklė vasarą pagerėja, nes 
saulė pasižymi uždegimo slopi
namuoju poveikiu. UVA ir UVB 
spinduliai mažina uždegimą, bet 
būtinas tikslus dozavimas, o tai 
padaryti galima tik gydomaisiais 
tikslais naudojant fototerapiją. 
Tiesiog nesaikingai gulėdami 
saulėje galite prisidaryti daugiau 
žalos nei turėti naudos, nes iš 
saulės gauname viską: ir tai, kas 
gydo, ir tai, kas kenkia“, – įspėja 
medikė.

Be to, pašnekovė teigia, kad 
dažnai žmonės saulėje būna 
pernelyg ilgai, netinkamai sau
go odą, o tai gali sukelti rimtų 

bėdų. „UVA ir UVB spinduliai 
sukelia DNR mutacijas, ir ilgai
niui gali atsirasti vėžinių odos 
pažeidimų, ikivėžinių odos bū
klių. Žmonės, sergantys žvyne
line, ligai gydyti neretai vartoja 
vaistus – metotreksatą, – taiko 
biologinę terapiją ir taip slopina 
imuninę sistemą, o jeigu dar pri
sideda žalingas saulės poveikis, 
sukeliantis DNR mutacijas, or
ganizmas neapsigina, ir tokius 
žmones daug dažniau po daug 
metų, senatvėje, gali užklupti 
onkologinės odos ligos. Taip pat 
ultravioletiniai spinduliai skati
na fotosenėjimą. UVB spinduliai 
gali sukelti odos nudegimus“, – 
įspėja gydytoja dermatovenero
logė V. Vaičiūnienė.

Kai kas mano, kad saulė pa
deda išgydyti aknę. Tokia klai
dinga nuomonė susidaro dėl to, 
kad oda įdega ir spuogai tampa 
mažiau pastebimi. „Merginos ir 
į soliariumus nueina, ir saulėje 
pasikaitina, kad uždegiminiai 
spuogai greičiau nunyktų. Už
degimas nuo saulės spindulių 
tikrai šiek tiek sumažėja, bet 
vėlgi pamirštama apie žalingą 
saulės poveikį. Ilgiau būnant 
saulėje epidermis, gindamasis 
nuo žalingų spindulių, ima sto
rėti, tada gali atsirasti daugiau 
inkštirų, vadinamų komedonais. 
Taip pat gali išryškėti pigmenti
nės dėmės, nes uždegimo apim
tas vietas padeginus saulėje ten 
prisigamina daugiau melanino. 
Šios pigmentinės dėmės kartais 
lieka visam gyvenimui. Todėl de
gintis saulėje, jei vargina aknė, 
nerekomenduojama“,  – pabrė
žia gydytoja ir primena, kad 
saulė mus pasiekia visur, ne tik 
paplūdimyje.

Blogiausia saulės dovana – 
odos vėžys

Ultravioletiniai saulės spindu
liai didina odos vėžio riziką. Tai 
nustatyta moksliniais tyrimais. 
Viena dažniausių odos vėžio 
formų yra bazinių ląstelių karci
noma, o iš visų piktybinių odos 
darinių, ko gero, labiausiai bijo
me melanomos.

Vyresniame amžiuje vis daž
niau nustatoma aktininės ke
ratozės atvejų. Jai būdingų ne
taisyklingos formos šiurkščių 

Jeigu per gyvenimą šešis kartus nudegėte 
odą saulėje iki lupimosi, rizika, kad galite 
susirgti odos vėžiu, yra daug didesnė, nei 

saikingai mėgaujantis saule

Ant svarstyklių – saulės nauda ir žala
Pasak gydytojų, saulė mūsų organizmui – 
ir naudinga, ir žalinga. Kaip mėgautis 
ja, kad nepakenktume sau? Pavyzdžiui, 
neretai iš saulės tikimasi pernelyg daug 
gydant kai kurias odos ligas ir pamirštama, 
kad, bandant saulės spinduliais įveikti 
spuogelius, į kūną galima įsileisti 
net gyvybei pavojingą odos vėžį.
Dalia VALENTIENĖ



plokštelių, laikomų ikivėžiniais 
pažeidimais, paprastai atsiranda 
tose kūno vietose, kurių nepa-
slepiame nuo saulės, t. y. ant vei-
do, ausų, rankų odos. Negydant 
pakitusios ląstelės vėliau gali 
lemti vėžį – bazinių ar plokščiųjų 
ląstelių karcinomą. Pasak V. Vai-
čiūnienės, neapdairus buvimas 
saulėje per visą gyvenimą su-
muojasi, pažeidimai kaupiasi, ir 
tai didina melanomos riziką.

„Žinoma, įtakos susirgti odos 
vėžiu turi ne tik saulė, bet ir ge-
netika. Jeigu žmogus pastebi, 
kad ant veido ar kitoje vietoje 
atsiranda šiurkščių plotelių, oda 
pleiskanoja, formuojasi šašiukai, 
niekaip nesugyja ar atsiranda il-
gai negyjančių žaizdelių, būtina 
pasirodyti gydytojui. Žmogus 
pats neatskirs, ar tai – ikivėžinis 
ar jau vėžinis pažeidimas. Gydy-
tojas atlieka tyrimus, jei reikia, 
daroma biopsija ir skiriamas gy-
dymas. Kartą per metus visiems 
reikėtų apsilankyti pas gydytoją 
dermatologą, kad specialistas 
apžiūrėtų visus odos darinius, 
o jei atsirado kokių nors naujų 
darinių, būtina nedelsiant nueiti 
pasikonsultuoti su specialistu“, – 
teigia pašnekovė. 

Gydytoja patikina, kad laiku 
pastebėjus ir pradėjus gydyti 
karcinoma yra įveikiama. „Ne-
melanocitinį odos vėžį galima 
išgydyti, rizika, kad šio tipo vėžys 
išplis į vidaus organus, yra maža, 
ligos vystymosi procesas – lėtas. 
Jei asmuo ateina pas gydytojus 
laiku, o ne tada, kai vėžys – už-
leistas, liga yra visiškai išgydo-
ma“, – pabrėžia medikė.

Piktybiškiausia odos vėžio 
forma – melanoma. Prieš keletą 
dešimtmečių ji buvo gana reta, 
tačiau šios ligos atvejų nuolat 
daugėja. „Melanomos atveju 
gijimas – sudėtingesnis, esant 
pirmosioms ligos stadijoms ši 
liga yra išgydoma, o pažengusi 
liga reikalauja rimtesnio gydy-
mo ir stebėjimo. Ikivėžinė odos 
būklė gydoma azotu, vadina-
mąja krioterapija, tam tikrais 
tepamaisiais vaistais, o jeigu 
diagnozuojamas vėžys, bazinių 
ar plokščiųjų ląstelių karcinoma, 
dažniausiai taikomas chirurginis 
gydymas“, – pasakoja gydytoja 
dermatovenerologė.

Didesnė rizika susirgti me-
lanoma gresia žmonėms, ku-
rie turi daug, didelių, taip pat 
atipinių apgamų, šviesią odą, 
polinkį raudonai įdegti saulėje 

bei genetinį polinkį. Tamsesnio 
gymio žmonėms, kurie pabuvę 
saulėje iš karto ruduoja, tikimy-
bė susirgti šia liga yra mažesnė. 
Labai šviesiems, raudonplau-
kiams, šlakuotiems, jautrios bal-
tos odos asmenims, pasak pa-
šnekovės, rizika susirgti kuriuo 
nors odos vėžiu, tarp jų ir mela-
noma, – didžiausia, nes jų orga-
nizme yra mažiausiai pigmento, 
saugančio odą nuo pažeidimų.

Kaip saugotis pavojingų 
saulės spindulių?

Prasidėjus vasarai būtina nau-
doti apsauginius kremus nuo 
saulės. Tokiu kremu reikia pa-
sitepti pusvalandį prieš einant 
į lauką. Šiuo metu kūnui reko-
menduojamas filtras – SPF 30, 
veidui – SPF 50. Deja, gydytojai 
dermatovenerologai pastebi, 
kad kremą nuo saulės daugelis 
tepa neatidžiai, nesistengdami 
ištepti kiekvieno odos plotelio, 
arba taupo, todėl jis nebūna 
pakankamai veiksmingas. Taip 
pat derėtų žinoti, kad bet kuris 
apsauginis kremas po 2 valan-
dų jau neveikia, tačiau neretai 
klaidingai manoma, kad vieną 
kartą pasitepus apsisaugoma 
visai dienai. Beje, netgi tinkamai 
naudojami kremai tik susilpnina 
saulės poveikį. Dalis ultravioleti-
nių spindulių vis tiek prasiskver-
bia. Būtent dėl to vien kremų 
neužtenka. Medikės teigimu, 
reikėtų riboti ir buvimo saulėje 
laiką.

„Derėtų vengti būti saulė-
kaitoje tarp 10 ir 14 valandos, 
kai saulės spinduliai – intensy-
viausi. Ne mažiau svarbu dė-
vėti lengvus, orui pralaidžius 
drabužius  – plonus marškinė-
lius ilgomis rankovėmis, ilgas 
kelnes, – ant galvos užsidėti ke-
puraitę ar kitokį galvos apdan-
galą, taip pat nepamiršti saulės 
akinių, turinčių apsauginį filtrą 
nuo ultravioletinių spindulių. 
Reikėtų apsaugoti ir vaikus, nes 
jų akys – dar jautresnės saulės 
spinduliams. Visa spinduliuotė, 
kurią žmogus patiria per savo 
gyvenimą, odoje kaupiasi, oda 
atsimena visus įdegius ir apie 
tai primena senatvėje. Jeigu 
per gyvenimą šešis kartus nu-
degėte odą saulėje iki lupimosi, 
rizika, kad galite susirgti vėžiu, 
yra daug didesnė, nei saikingai 
mėgaujantis saule“,  – atkreipia 
dėmesį gydytoja dermatovene-
rologė V. Vaičiūnienė.


