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Większość z nas, by zaczerpnąć odro-
biny relaksu i nabrać delikatnej, zdro-
wej opalenizny, lubi wylegiwać się na 
słońcu. Z tą ładną opalenizną głównie 
kojarzy nam się słońce, ale nie zdajemy 
sobie sprawy, że opalenizna to przede 
wszystkim forma ochrony skóry przed 
oparzeniem słonecznym. Istnieje jesz-
cze jeden mniej pożądany efekt opala-
nia, a mianowicie przebarwienia.

JAK POWSTAJĄ 
PRZEBARWIENIA?
W warstwie podstawnej naskórka, czy-
li tej położonej najgłębiej, znajdują się 
komórki zwane melanocytami, które 
syntetyzują barwniki odpowiedzialne 
za kolor skóry. Najważniejsze z nich to: 
eumelanina i feomelanina. Eumelanina 
ma brązowo–czarną barwę, nadaje ko-
lor włosom i tęczówce ludziom o ciem-
nej karnacji. Wykazuje mniejszą wraż-
liwość na promieniowanie słoneczne. 
Z kolei drugi barwnik feomelanina jest 

żółtoczerwonobrązowy i występuje 
w skórze, włosach i oczach blondynów 
i osób rudych. Mechanizm powstawa-
nia opalenizny polega na przekształce-
niu aminokwasu tyrozyny w naturalny 
barwnik skóry czyli MELANINĘ. Barwnik 
ten ulokowany jest miedzy jądrem ko-
mórki, a powierzchnią zwróconą do 
światła, przez co CHRONI MATERIAŁ 
GENETYCZNY PRZED USZKODZENIAMI 
ŚWIETLNYMI. Oprócz melaniny orga-
nizm chroni także warstwa rogowa i li-
pidowa naskórka. Synteza melaniny jest 
wywoływana przez promieniowanie 
słoneczne, podczas którego KOMÓRKI 
BARWNIKOWE MOGĄ KUMULOWAĆ 
SIĘ W JEDNYM MIEJSCU tworząc w ten 
sposób PRZEBARWIENIE. 

Promieniowanie słoneczne nie jest jed-
nak jedyną przyczyną przebarwień. Do 
istotnych czynników należą także: wiek, 
predyspozycje genetyczne, czy cho-
ciażby stany zapalne skóry. 

KOBIETY SĄ DUŻO BARDZIEJ NARAŻONE 
na ich powstawanie. I nie chodzi tu tyl-
ko o opalanie, ale o zmiany hormonal-
ne związane z przyjmowaniem doust-
nej antykoncepcji, okresem ciąży oraz 
menopauzą. 

Przyjmowanie wybranych grup leków 
również może zwiększać wrażliwość 
skóry na promieniowanie słoneczne, 
sprzyjając tym samym powstawaniu 
przebarwień i stanów zapalnych na-
skórka.

Do tej grupy należą m.in: 
• tabletki antykoncepcyjne 
• sulfonamidy - leki o szerokim spek-

trum działania przeciwbakteryjne-
go

• antybiotyki, np. doksycyklina, tetra-
cykliny

• pochodne retinoidów – zarówno 
te zawarte w lekach doustnych, jak 
i w maściach

• niektóre leki przeciwcukrzycowe, 
np. tolbutamid

• leki nasercowe, np. propranolol
• leki stosowane w terapii zaburzeń 

lipidowych, np. fibraty
• leki przeciwłuszczycowe
• leki na bazie dziurawca zwyczajne-

go

PIEGI
Piegi pojawiają się około 3 roku życia. To 
niewielkie, jasnobrązowe plamki o śred-
nicy ok. 3 mm, występujące 

PRZEBARWIENIA 
SKÓRY

Badania przeprowadzone przez TNS OBOP wskazują, 
że aż 70% Polek w wieku 15-59 lat przyznaje się do 
występowania problemów ze skórą. Do najczęściej 

wymienianych należą właśnie przebarwienia, z którymi 
boryka się 14% kobiet.
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głównie na twarzy, ale również na de-
kolcie i ramionach. Są skutkiem nierów-
nomiernego rozmieszczenia barwnika 
w skórze. Intensywność zabarwienia 
piegów zależy od ekspozycji na pro-
mieniowanie. Co ważne, zmiany te nie 
ulegają transformacji nowotworowej 
i nie wymagają leczenia.

OSTUDA
Ciąża to czas, kiedy w organizmie mat-
ki dochodzi do szeregu zmian. Zmia-
ny dermatologiczne związane są ze 
zwiększoną pracą hormonów przysadki 
mózgowej, tarczycy i nadnerczy. Często 
pojawiają się zmiany pigmentacyjne 
zwane ostudą ciężarnych lub maską 
ciążową. Nazwy te nie brzmią zachęca-
jąco. We Włoszech zdarza się, że kobieta 
z objawami ostudy nazywana jest „mac-
chiato’’ od popularnego napoju, w któ-
rym mleko jest „splamione” niewielką 
ilością kawy. Plamy ostudy są bardzo 
charakterystyczne: umiejscowione po 
obu stronach twarzy, tworzą się niere-
gularne „splamienia” o barwie od jasne-
go brązu do koloru ciemnej kawy. Ostu-
da powstaje na podobnej zasadzie, co 
inne przebarwienia. POD WPŁYWEM 
NADMIARU ESTROGENÓW krążących 
w organizmie przyszłej mamy i dodat-
kowo w obecności promieni słonecz-
nych, część komórek wytwarzających 
melaninę zaczyna pracować znacznie 
szybciej niż przed ciążą. Barwnik za-

miast rozkładać się równomiernie na 
całej powierzchni skóry GROMADZI SIĘ 
W JEDNYM MIEJSCU TWORZĄC PLAMY.

JAK ZAPOBIEGAĆ 
PRZEBARWIENIOM?
Nadrzędną zasadą w profilaktyce prze-
barwień jest STOSOWANIE KREMÓW 
Z FILTREM PRZECIWSŁONECZNYM. Bar-
dzo rygorystyczne pod tym wzglądem 
są Japonki, które nie wyobrażają sobie 
codziennej pielęgnacji bez nałożenia 
kremu z filtrem. Dzięki temu prostemu 
zabiegowi zachwycają nieskazitelną, 
alabastrową skórą. By skóra była dobrze 
chroniona przed zgubnym wpływem 
słońca warto dostarczać jej odpowied-
nich składników: przede wszystkim 
niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, witamin, karotenoidów 
i flawonoidów. Wśród witamin prym 
wiodą WITAMINA C i E, nie bez kozery 
nazywane witaminami młodości. Nie 
tylko opóźniają procesy starzenia, ale 
biorą też udział w jej odbudowie. Miej-
scowa aplikacja witaminy C pobudza 
syntezę kolagenu i chroni przed po-
wstawaniem przebarwień.

Natomiast witamina E ogranicza obrzę-
ki i minimalizuje rumień. Warto pa-
miętać, że tokoferol czyli główna for-
ma witaminy E oraz witamina C tylko 
w duecie wykazują maksimum korzy-
ści. Najlepszym źródłem karotenoidów  

są: owoc granatu, zielona i czarna her-
bata, jeżówka, awokado i czosnek. Ab-
solutnym hitem jest likopen występują-
cy w pomidorach i arbuzach. To jeden 
z najsilniejszych przeciwutleniaczy: 
zapobiega zawałom i chorobom nowo-
tworowym. Najlepszą przyswajalność 
wykazuje w postaci przetworzonej 
przez podgrzanie z oliwą (ketchup, sos 
pomidorowy). Co pocieszające, u osób 
regularnie pijących małą czarną stwier-
dzono najmniejszą ilość przebarwień 
skórnych spowodowanych działaniem 
słońca. Tak więc mamy kolejny powód 
by delektować się tym aromatycznym 
napojem. Osoby chcące pozbyć się 
przebarwień mogą także skorzystać 
z zabiegów w gabinetach kosmetycz-
nych, które rozjaśniają nabyte przebar-
wienia.

Słońce niesie ze sobą dużo korzyści: 
lepsze samopoczucie i syntezę witami-
ny D3, ale stanowi także zagrożenie dla 
kondycji naszej skóry wywołując prze-
barwienia. Nie trzeba jednak całkowi-
cie rezygnować z kąpieli słonecznych. 
Wystarczy ZACHOWAĆ UMIAR ORAZ 
ZDROWY ROZSĄDEK I DELEKTOWAĆ 
SIĘ SŁOŃCEM.

KATARzyNA mARSzAlIK
pracownik apteki niezapominajka
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