132

.

OKOZ-E MELANOMÁT A NAPFÉNY?
NYIRKOS PÉTER DR.
AnteMed

Poliklinika

Két-három éve gondolkodom azon, hogy érdemes lenne Írni
egy cikket a melanoma és a napozás kapcsolatáról. Többeket
meg is leptem ezzel a tervemmel, hiszen a szakirodalom igen
boséges ezen a téren - tucatjával állnak rendelkezésre nagy
felmérések a napfény-expozíció és a bordaganatok kapcsolatáról, és nem sok kétely merül fel arra vonatkozóan, hogya
ketto összefügg.
Miután nem vagyok a kérdés szakértoje, a cikket vitaindÍtónak
szántam volna. Nem is annyira az eddigi tudományos adatokat
szerettem volna összegyujteni, hanem egy egészen praktikus
kérdésre válaszolni: Mit mondjunk, ha a véleményünket kérdezik - akár szuk ismerosi körben, akár a TV / sajtó/rádió/Internet nagy nyilvánossága elott. A kérdés csak látszólag könnyu
- ennek megfeleloen sokáig készülodtem is erre a cikkre.
Úgy éreztem, nagyon hasznos lett volna, ha errol a kérdésrol
mi, borgyógyászok, közösen alakítunk ki álláspontot. Idoközben azonban az események elszaladtak mellettünk. Külföldön
már évek óta jelengetnek meg Írások az Interneten, amelyek
lényegében azt mondják, hogy "nem is olyan veszélyes a napozás". Ezek alig gyuruztek be hozzánk - egészen az utóbbi
hónapokig. Ekkor Szendi Gábor klinikai szakpszichológus,
programozó, forgatókönyvíró aktívan kezdett foglalkozni a
témával, és több internetes oldal robbanásszeruen terjesztette Írásait, véleményét. Írásainak végkicsengése az, hogy "napozzunk a melanoma ellen". (Sz. G. korábban a pszichiátriai
gyakorlatot kritizálta hasonló módon. Két címet említenék:
"A pánik ipari méretekben történo félrekezelése':"Oepresszióipar". Nem szeretném még megpróbálni sem, hogy igazságot
tegyek a kérdésben, de az a benyomásom, hogya pszichiáterek nem kezelték szerencsésen a kérdést a nyilvánosság elott.
Itt az alkalom, hogy más kárán tanuljunk.)

a borgyógyász társadalom tekintélyében megerosödve fog kikerülni. Legjobb szakembereinknek nemigen lesz idejük TVmusorok vitáiban részt venni, készenlétben állni, ha egy ilyen
musorban való szereplés felmerül. Arra sincs szervezetr eronk,
hogy az ilyen sajtómegnyilvánulásokat figyeljük és azonnal reagáljunk rá. Az internetes oldalak olvasói által Írt hozzászólásokat olvasva pedig már most sem állunk túl jól. És ne feledjük,
hogy az Internetet leginkább a jövo generációja olvassa.
Azon kollégáink kedvéért, akiknek nem volt idejük
és alkalmuk követni a fentemlített, kibontakozó vitát, né-

A VITA

hány idézet Sz. G.-tol (a kiemelések tolem származnak):.,Az
USA-ban pl. 1973 és 2000 közt a nok körében kétszeresére,
a férfiak körében háromszorosára nott (a melanomaJ. Ausztráliában a nok körében 1983 és 1999 között 40%-al, a férfiak
körében 88%-al, Svédországban 20 év alatt majd kétszeresére nott. Ugye hát a napozás, aranyoskáim, bólogatnak ilyenkor
a börgyógyászok."
Egy másik: ,,Ha a borgyógyászok tudnának angolul és olvasnának külföldi szakirodalmat, akkor tudnák, hogy ... "
A harmadik

példa Sz. G. egyik cikkének bevezetoje. Ártat-

lanabbnak látszik, de szerintem még érdekesebb, mint az
eddigiek: "Tíz borgyógyászból valószÍnuleg tíz azt ajánlaná,
el se olvassa ezt a cikket. Oe ha már belekezdett, miért is ne
tenné, talán most szabadul
veszélyes tévhittot:'

meg egy évtizedek óta sulykolt

Ennek alapján, milyen a vérbeli borgyógyász?
fölényes
nem olvas szakirodalmat
ha mégis tud valamit, azt eltitkolja - nyilván a fényvédolobbi nyomására

Elsosorban Horváth Béla kollégánk próbált szembeszállni Sz.
G. véleményével a nyilvánosság elott. Számos internetes oldal
másolta/idézte azóta ezeket a vitákat, Így igen sokakhoz eljutottak. Az újságírók közül is sokan felkapták a fejüket, hiszen
végre valami izgalom észlelheto ezen a területen - ráadásul éppen nyáron, amikor amúgy is kevesebb a téma. Már az eddigi
vitákba is vegyült jócskán személyeskedés, ami külön jó (mármint a sajtónak), mert sok olvasót jelent. Emiatt várhatóan az
aktivitás ezen a területen noni fog. és nem vagyok nyugodt
abban a tekintetben, hogy a következo hónapok eseményeibol
LEVELEZÉS

Dr. Nyirkos Péter
ancemed@invivo.hu

Ezen fel lehet háborodni, vagy le is lehet vonni a tanulságokat. Magam részérol ez utóbbivel próbálkozom ebben a
cikkben.
A fentiekkel kapcsolatban

nyilvánvalóan

két kérdés merül

fel, egy "szakmai" és egy "kommunikációs" kérdés. A szakmai
kérdés az, hogy pontosan mi növeli a melanomák számát.
A kommunikációs kérdés pedig az, hogy a szakmai adatokat
hogyan kellene közvetíteni a nagyközönség felé.
SZAKMAI SZEMPONTOK

1. A nem-melanoma bordaganatok gyakorisága egyenesen
arányos a napfény-expositióval, a basalioma és spinalioma
nagyrészt a napfénynek kitett borterületeken jelentkezik.

Borgyógyász Info 2009; 5/5:132-135

2. Több mint 20 felmérés összegzése azr murarta, hogy (1]
a. a foglalkozási expozíció csökkenti (és nem növeli) a
melanoma elofordulását (0.86-szoros rizikó - az eltérés szignifikáns!)
b. önmagában
a több expozíció valóban növeli a
melanoma rizikót, de kevésbé, mint gondolnánk (1.14
- alig szignifikáns)
c. a napégés az anamnesisben növeli a melanoma gyakoriságát (1.91)
3. A melanoma rizikója összefüggést mutat az intermittáló
napfényexpositióval, az összefüggés azonban meglepoen
gyenge. Jelentosen javítható a statisztikai korreláció, ha a
vizsgált személyeket aszerint csoportosítjuk, hogy menynyire tekinthetoek rizikócsoportba
tartozónak (elsosorban a napégésre való hajlam alapján) (7].
4. A melanoma gyakorisága jelentosen emelkedett az elmúlt idoszakban, gyakorisága évi 3-7%-kal nott a legtöbb vizsgálat országban (6]. A növekedést legtöbben a
napozási szokásokkal hozzák összefüggésbe, de vannak,
akik legalább egy részéért a szurovizsgálatok által felderített több estet és a gyakoribb szövettani vizsgálat által
generált több álpozitív eredményt is okolják (Edman RL).
Nem lehetünk ugyanis teljesen biztosak abban, hogy a
szövettanilag malignus nak tartott tumor a késobbiekben
biológiai értelemben is valóban malignusan viselkedett
volna. Különösen igaz ez a korai stádiumban felfedezett
melanomákra.
AMI TOVÁBB

BONYOLITJA A KÉRDÉST: A NAPOZÁS

KEDVEZÖ HATÁSAI

Egyre több adat utal arra, hogy egyes betegségek megelozésében pozitív szerepet játszik a napozás és/vagy a O-vitamin.
Néhány ilyen kórkép:
csontritkulás
rheumatoid arthritis
diabetes (foleg az 1-es típus)
sclerosis multiplex
hypertonia
colon-carcinoma
prostata-carcinoma
emlocarcinoma
Ezek közül a vastagbél-daganat esetében legegyértelmubb a
védohatás, de elég meggyozo például az emlorák és a prosztata esetében is. A bizonytalanabb, enyhébb összefüggések sem
hagyhatók figyelmen kívül, hiszen betegek százezreirol van
szó, akiknél már néhány százalékos javulás is emberek ezreinek életét jelentheti (3,4]. Hogy pontosan milyen arányokról van szó, azt nehéz megbecsülni, de van, aki megpróbálta.
Edward Giovanucci szerint a jelenlegi gyakorlat szerint, ha
megelozünk egy melanomás halálozást a napfény kerülésével,
akkor ez a másik oldalon 30 egyéb okból bekövetkezo halálesetbe"kerül" (5]. Giovanucci nem magányos lázadó, hanem a
Harvard egyetem táplálkozástan és epidemiológia professzora. Összefoglaló eloadását az Amerikai Rákkutatási Társaság
rendezvényén mondta el, és már az eloadás után az Amerikai Onkológiai Társaság vezeto epidemiológusa bejelentette,
hogy átdolgozzák a napozásra vonatkozó ajánlásaikat, és
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a korábbiakkal szemben ajánlják a rendszeres napozást [5].
Vannak, akik túlzásnak tartják ezt a számot, de ha csak egy
része igaz, akkor is kockázatos figyelmen kívül hagyni.
Elvileg járható út lenne a napozás helyett D-vitamint adagolni, de nem biztos, hogy ez a megoldás. Egyrészt az sem
teljesen világos, hogy a napfény csak aD-vitamin termelésen
keresztül befolyásolja-e a daganatképzodést
(egyes tanulmányokban a napozás kedvezo hatása egyértelmubb, mint a
D-vitamin pótlásé), másrészt szárnos gyakorlati probémával
kellene szembenézni (pl. azt, hogy a legtöbb D-vitamin forrás D2 vitamint, és nem D3-at tartalmaz.)
AMIT NEM TUDUNK

BIZTOSAN

l. Vitatott, hogy pontosan mennyivel emelkedett a melanoma gyakorisága. Egyes szerzok ugyanis felvetik, hogya
növekedés legalább egy része látszólagos, a magasabb felderítési arányból és a több szövettani vizsgálatból ered.
2. Ha valóban 2- 3-szorosára nott a melanoma gyakorisága
az elmúlt 2 évtizedben, ennek magyarázatát nem tudjuk.
Mint korábban láttuk, a napégés az anamnesisben például mindössze l.9-szeres rizikót jelent, vagyis ha régebben
senki nem égett le, most pedig mindenki, akkor is alig magyarázza a növekedés ütemét.
3. Nem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogya spinalioma
és a basalioma túlnyomórészt a napnak kitett területeken
jelentkezik, míg a melanoma esetében ez nem jellemzo.
Ha elfogulatlanul nézzük ezt a tényt, a legkézenfekvobb
magyarázat az lenne, hogyelsosorban
a melanomát.

nem a nap okozza

4. Nem tudjuk, hogya napozás kedvezo hatásai teljes mértékben pótolhatók-e D-vitaminnal.
5. Nem tudjuk, milyen az optimális napozás [2]. Sejtjük,
hogy nem intermittáló, de ez kevés ahhoz, hogy erre népegészségügyi programot

lehessen építeni.

Nem tudjuk, a felvilágosító munkának
mi a hatása. Ausztráliában - ahol pedig több évtizedes hagyománya van a téma kutatás ának és a felvilágosításnak - továbbra is emelkedik a melanoma elofordulása. Biztató, hogy
a fiatal korosztályokban bizonyos csökkenés észlelheto.

A FELVILÁGOSfTÓ MUNKA

Nem tudjuk azt sem, tanácsaink pontosan hogy csapódnak
le. Széles körben ismert az az ajánlás, hogy a déli órákban
(ll-tol délután 3-ig) ne napozzunk. Miután az UV-B aránya ilyenkor a legmagasabb, valószínuleg a napégés veszélye
csökken azok körében, akik betartják az ajánlást, ami persze
jó. Másik oldalról viszont az UV-A expozíció aránya emiatt növekedhet, aminek a kedvezo volta kétséges: az már
bizonyítottnak tekintheto, hogy hozzájárul a melanoma kialakulásához, de aD-vitamin
termelés éhez nem járul hozzá számottevoen. Ugyanez a jelenség felmerül a napfényes
irodában dolgozóknál is, hiszen az ablaküvegen leginkább az
UV-A sugarak jutnak áto
A fényvédok használata egyértelmuen terjed a felvilágosító
munka hatására. Ezzel kapcsolatban két probléma is felme-

sugarakat szuri ki, így az UV-A expozíciót közvetetten
növelheti. Ma már a fényvédok jelentos része UV-A védelrül. Az egyik, hogyafényvédok
egy része foleg az UV_B)
met is tartalmaz, de adatunk nincs arra, hogy ez valóban
megoldja-e a problémát. További gond, hogyafényvédoket
szinte senki nem alkalmazza teljesen az eloírásoknak megfeleloen. Nem tudjuk, hogy mi a következménye
annak,
hogy hol az egyik, hogy a másik testtáj kap nagyobb vagy
kisebb besugárzást.
MIT TETTÜNK

EDDIG?

földi statisztikákat

A magyar borgyógyászok - látva a külés észlelve itthon is a melanomák elo-

fordulásának
gyakoribbá
válását, megpróbáltak
valamit
tenni az elmúlt években a növekedés megfékezésére és a
halálozás csökkentésére. Sok kollégánk vállalt TV- és rádiószereplést, nyilatkozott újságoknak, internetes portáloknak.
A melanoma-napon
igen sokan ingyen dolgoztak, volt aki
több mint 100 beteget vizsgált meg egy nap. A jó szándék
nyilvánvaló, de az eredmény nem egyértelmuen pozitív. Sem
a magunk, sem a betegek szempontjából.
MITTEHETÜNK?

Keveset. De azt a keveset jó lenne megtenni.

Néhány ilyen teendo, ami magánvéleményemnek tekintheto:
l. Akárhol nyilatkozunk, írunk, fontos, hogy ne tunjünk a
napozás ellenségeinek. A napozás kedvezo hatásairól szóló egyre több adattal nem tudunk olyan adatot szembeállítani, hogya melanoma több kárt okozna, mint a cukorbetegségtol a vastagbélrákig terjedo spektrum.
2. A nem-melanoma bordaganatoknak
annyira alacsony a
halálozása a belsoszervi daganatokhoz képest, hogy ezekrol kár is beszélni, mindig világossá kell tenni a nyilatkozatokban, hogy CSAK A MELANOMÁRÓL
beszélünk.
3. Meg kell tanulnunk vitázni, nyilatkozni. Nem lehet manapság vitapertnerünket
azzal elintézni, hogy "nem ért
hozzá, mert én vagyok a szakember". Az internetes fórumok tanúsága szerint ez súlyosan visszaüt.
4. Szükséges lenne, hogy konszenzusra jusson a magyar borgyógyász társadalom néhány kérdésben, mint például:
a. Érdemes-e mindenkihez válogatás nélkül eljuttatni a
napozás kerülésére biztató üzeneteket, vagy meg kellene próbálni inkább csak a rizikócsoportokhoz
eljuttatni? (I&II-es bortípus, dysplasticus nevus syndroma,
stb). Érdemes-e mindenkit válogatás nélkül szurni?
Mit ajánljunk a kiszurt személyeknek?
b. Érdemes-e részt vennünk szurovizsgálatokban - mint
például a Melanoma-napon
- a jelenlegi feltételek
mellett? (Természetesen lehet, hogy érdemes, de tudomásom szerint senki nem elemezte a PR eredményeit
a rendezvénynek)
Ezek tisztázása nélkül elofordulhat, hogy az ötletszeruen
végzett szurovizsgálatok a nagyszámú álpozitív eredmény
miatt az amúgy is szukös kapacitásokat onnan vonják el, ahol
nagyobb szükség lenne rájuk, ami valóban a melanoma-helyezet romlásához vezethet. (Ebben az esetben viszont NEM
a Melanoma-napra gondolok, hiszen ott ilyen szempontból
alapos adatgyujtés folyik).
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Visszatérve

a nyilvános megjelenésekre:

Fontos, hogy hang-

súlyozzuk, hogyelsosorban
a leégés a veszély, nem pedig általánosságban a napos idoben a szabadban való tartózkodás.
Hadd álljon itt egy személyes tapasztalat: tavasszal egy TVmusorba hívtak meg, ahol az anyajegyekrol volt szó. Odakint már ragyogott a nap, és a musorvezeto mentegetozéssel
kezdte, hogy o bizony annyira szeret a szabadban lenni, hogy
hiába tanácsoljuk neki, hogy bújjon el a nap eloL nem tudja megállni, hogy amennyit lehet, kint ne legyen a ragyogó
napsütésben. Próbáltam elmondani, hogy jól teszi, a magam
részérol soha nem mondtam senkinek, hogy bújjon eL és legfeljebb a túlzásokról óvtam azokat, akik kíváncsiak voltak a
véleményem re.

Sajnos azonban a "Public Relations" egyik alapszabálya, hogy nem az számít, amit mondunk, hanem amit
megértenek belole.
A fenti (egyébként

jóindulatú

és átlagon felül tájékozott)

musorvezeto is azt- példázza, hogya borgyógyászok eddigi
megszólalásait úgy értelmezték, hogya nap, a szabadtéri
sportok ellenségei vagyunk. Ha ez szurodött le a nagyközönség számára az elmúlt években, akkor jobban jártunk
volna, ha soha senkinek nem nyilatkoztunk volna.
Be kell látnunk, hogya melanoma és a napfény kapcsolatának tudományos vizsgálata nem szorosan vett borgyógyászati feladat. Az ilyen típusú vizsgálatokhoz elsosorban
epidemiológusok,
statisztikusok,
és más hasonló szakemberek kellenek. A felvilágosító kampányok
tervezése
és lebonyolítása is külön szakma. Egy példa: szélesküru
táplálkozási felvilágosító eloadássorozat
elott az amerikai
hatóságok kísérleteket végeztek arra, hogy a felvilágosító
eloadásokban
elhangzott bizonyos szavak és mondatok
milyen hatást váltottak ki rövid távon (néhány nap múlva) és hosszú (egyéves) távon a hallgatóságban. A részletes
statisztikák alapján az eloadók pontos útmutatást kaptak
arra, hogy hogyan kell felépíteni az eloadást, milyen kulcsszavakat kell használniuk és milyen állításokat kell kerülni.
Ilyen fontos kérdésekben nincs helye rögtönzésnek. Azt
hiszem, ettol még nagyon messze vagyunk - kérdés, hogy
enélkül viszont bele szabad-e vágni ötletszeru felvilágosító
kampányokba.
Ugyancsak külön szakma a PR (public relations). Aki egy
kicsit is foglalkozott ezzel a területteL tudja, mekkora hibákat lehet elkövetni ezen a téren. Ha valaki elolvassa Sz. G.
cikkeihez a laikus közönség hozzászólásait, beláthatja, hogy
valószínuleg már eddig is súlyos hibákat követtünk el (és
nem csak a melanoma kapcsán). A magam részérol pozitívan
fogom fel a megjelent kritikákat: hátha ez hatásos figyelmeztetés lesz arra, hogy végre foglalkozzunk ezekkel a dolgokkal.
Sajnálatos, hogy Sz. G. a borgyógyászok általánosító kritizálásával kezdte mondanivalóját (nyelvtudás, szakirodalmi
olvasottság, fölényesség, stb.), dehát akinek nem inge, ne vegye magára. Persze erre Hofi Gézát idézhetjük:" ... de akinek
inge, az sürgosen öltözködjön föI:'
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A fentiek miatt egyébként speciális helyzetben vagyunk: miközben bennünket kérdez a sajtÓ a témáróL magunk között
be kell ismernünk, hogy a borgyógyász nem automatikusan
szakértoje a témának. Míg például egy pikkelysömör esetében talán mondhatjuk egy kételkedo laikusnak, hogy miután
láttunk pár százat, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez az eset
is valóban az, még ha o esetleg másmilyen képet is látott az
Interneten. Oe a melanoma és a napozás kapcsán nem hivatkozhatunk arra, hogy egy pszichológus (pláne egy forgatókönyvíró) ne szóljon bele a dologba, hiszen ez szakmai értelemben epidemiológiai-statisztikai probléma, kommunikációs
téren pedig PR probléma ("Mit szeretnénk kommunikálni?';
éS"Azt kommunikáljuk-e, amit szeretnénk?").
Miközben mosolygunk és mérgelodünk politikusaink utólagos magyarázkodásain ("szavaimat a kontextusukból kiragadva értelmezték az újságírók"), jó lenne, ha mi nem követnénk el még több ilyen bakit életbevágó kérdésekben, mert a
közvélemény ítélete is hasonló lesz. A kérdés nem csak a betegek számára életbevágó, hanem nekünk is. Jelenleg is nagy
számban végzünk anyajegy szurovizsgálatokat, és a vizsgálatok száma gyorsan no. Miután nincs 100%-os módszer, ha
csak 1:1000 arányban tévedünk, néhány év múlva tucatjával
lehetnek olyan páciensek, akik jártak szurovizsgálaton, mégis
késon fedezik fel melanomájukat. Ha ilyen helyzetekbe eleve megtépázott tekintéllyel kerülünk bele, rendkívül negatív lehet majd a társadalmi visszhangja tevékenységünknek.
A várható perekrol nem is beszélve.
A magam részérol tulajdonképpen
egy dologgal nem értek
egyet Sz. G.-vel és az ot támogató internetes oldalakkal: a
"napozzunk a melanoma ellen" jelszó nem biztos, hogy ahhoz
fog vezetni, hogy az emberek szépen fokozatosan szokratják
hozzá a borüket a naphoz, hanem esetleg több napégéshez.
Felháborodni
magunkban

és kritizálni
a szakmai

azonban

kérdéseket

csak akkor szabad, ha
tisztáztuk,

és biztosak

vagyunk benne, hogy hasznosabb tanácsokat tudunk adni,
mint ok, és ha a nyilvános vitára is alaposan felkészültünk.
ÖSSZEFOGLALAs

A melanomát

elsosorban

nem a napfény-

expositio, hanem a napégés okozza. Az elmúlt években a borgyógyászok felvilágosító tevékenysége általánosságban nem
pontosan ezt közvetítette, ráadásul figyelmen kívül hagyta a
napfény esetleges kedvezo hatásait. Emiatt kritikát kaptak a
borgyógyászok, meglehetosen nagy nyilvánosság elott. A kritika megfelelo kezelése és a konszenzus kialakítása ezen a téren nem halogatható. Ezek elmaradása súlyos hatással lehet
a borgyógyászati

szakma megbecsültségére.
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LEVELESLÁDA

TISZTELT OLVASÓINK!

Az alábbiakban közöljük Szendi Gábor válaszát dr. Nyirkos
Péter cikkére, mely"Okoz-e melanómát a napfény" címmel
a Borgyógyász Info 2009/5.
meg (Szerkesztoség).
A PR KÉRDÉSE A KONSZENZUS

(szeptemberi)

számában jelent

támogató hipotézisnek.
3. Tisztázatlan okokból a naptejek használata nem csökkenti, hanem fokozza a melanoma kockázatot (5-8). Az eddi-

UTÁN KÖVETKEZIK

Levelezés: szengab@tenyek-tevhitek.hu

giek fényében az a teória nem tunik tarthatónak,
fokozza az UV-A hatást.

Köszönöm a lehetoséget, hogy kifejthetem álláspontomat e
lap hasábjain. Ez annak az elvnek elfogadása, hogya tudományban csak az érvek és nem a diplomák számítanak.
Egy gondolat a borgyógyászokról kialakított - elfogadom,
kissé sematikus - képrol, amelyet sajnos Horváth Béla levelei
csak megerosítettek bennem. Mint a közegészségügyi propaganda egyik anonim célpontja, nem arról értesülök, hogy milyen differenciáltan gondolkodnak magukban egyes borgyógyászok a melanoma és napozás kérdéskörérol, hanem arról a
szakirodalomban is tetten érheto napozásellenességrol, amely
nem kis részben járult hozzá a nyugati világ rákjárványához.
Nyirkos Péter cikkében gyakorlatilag
összefoglalta
a
nézeteimet, bár az írásaimat nem ismero orvosok számára
NY. P. írása alapján úgy tunhet, mintha én mást állítanék. Ny.
P. és az én üzenetem lényege, hogy
1. A folyamatos napon tartózkodás nem növeli, hanem csökkenti a melanoma kockázatot. Ez megfelel annak az evolúciós megfontolásnak, hogy az ember eredeti természeti
környezetében folyamatosan ki volt téve a napsütésnek.
2. Az UV hatásnak ellentmond, hogya melanomák 78%-a
a napnak legkevésbé kitett területeken alakul ki, s nem
értheto a melanoma lokalizációjában megfigyelheto jellegzetes nemi különbség sem.
3. A melanoma kapcsolatot mutat az élet során elszenvedett
nagyszámú

hólyagos leégésseI, de sokféle adat van.

Ezek az összefüggések

már önmagukban

megkérdojelezik

a

melanoma és UV sugárzás kapcsolatát. ANy. P. által nem
idézett adatok azonban még inkább aláhúzzák azt, hogy a
melanoma-UV
kapcsolat nem megalapozott.
1. A napozás a már kialakult melanoma esetén is növeli a
túlélés valószínuségét (1). Ennek lehetséges magyarázata
az, hogya O-vitamin (ami valójában egy hormon) fontos
szerepet tölt be a sejtosztódás szabályozásában (2). Ez
magyarázza a O-vitamin hiányának meghatározó szerepét
az olyan rákok kialakulásában, amelyek gyakran osztódó
sejteket tartalmazó szöveteket érintenek (vastagbél, mell,
prosztata - és talán a melanoma). A nyáron diagnosztizált
melanoma jobb túléléssel jár (3). A melanomában megbetegedettek közül a soha nem napozókhoz képest 40-46%al hosszabb túlélést mutatt ak a sokat napozók (4).
2. A napozási szokásokat firtató retrospektív vizsgálatokról
kiderült, hogy komoly felidézési torzulás tapasztalható
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annak fényében, hogy a kérdezett személy melanomás-e,
és tud-e arról a feltevésrol, hogya melanomát a fokozott
napozással hozzák kapcsolatba. Az ilyen vizsgálatok hamis megerosítését adták az UV -melanoma
kapcsolatát

hogy ez

4. 2009 nyarán jelent meg az a vizsgálat, amelyben KeletAnglia 1991 és 2004 közt született melanoma diagnózisait vizsgálták felül. A szerzok kimutatták, hogy nem a
melanoma, hanem a melanoma diagnózisok gyakorisága
növekedett meg, és ebben is kizárólag az I-es fokozatú melanoma diagnózisok száma növekszik évrol-évre.
A szerzok végkövetkeztetése, hogy
• a melanoma gyakorisága valójában nem nott
• a melanomák lokalizációja kizárja az UV hatást
• a nap kerülése nem elozi meg a melanomát, viszont fokozza az egyéb rákos megbetegedések kockázatát (9)
5. A szolárium és a melanoma kapcsolatát vizsgáló legújabb
adatok komoly védohatást mutattak ki, szemben a korábbi állítással, hogya szolárium okoz melanomát (10-11).
6. Az életmóddal kapcsolatos más kockázati tényezokre kellene koncentrálni: pl. az elhízás a BMI függvényében 1.52.0 kockázatnövekedéstjelent
(12-14), ami elsosorban a
metabolikus szindróma kockázatnövelo hatására utal.
Nem lehet egyetérteni viszont Ny. P. összefoglalójában tett
kijelentésével, hogya melanomát a"napégés okozza". Korrektebb kockázati tényezorol beszélni. A leégés valószínuleg egy
lehetséges útja a melanomához vezeto megannyi lehetséges
borkárosodásnak.
Ny. P. cikkében a PR-ra koncentrál, ami azt sugallja, mintha írása a borgyógyászok közös álláspontját tükrözné. Attól
tartok, nem csupán kommunikációs problémákról van szó.
A szakirodalomban is, de a közegészségügyi ajánlásokban
is eroteljesen jelen van a"régi iskola'; melynek tagjai makacsul
bizonygatni próbálják a melanoma-UV
hatás kapcsolatát.
Bár tévednék, de kétlem, hogy Ny. P. nézeteit a borgyógyászok széles körben elfogadnák.
A közegészségügyi ajánlások súlyos károkat okoztak a
napkerülés ajánlásával, mert ezzel nem csökkent a melanoma
okozta halálozás, viszont jelentosen csökkent a népességben
a O-vitamin szint je, és - mint Ny. P. is idézi - nott a különféle rákok gyakorisága.
Az ember és a Nap viszonya csak evolúciós kontextusban
értheto meg. A bor a O-vitamin szintézis szerve, s a O-vitaminnak dönto szerepe van a sejtosztódás szabályozásában.
A modern szakirodalom szerint a napi O-vitamin szükséglet
a hivatalosan ajánlottnak háromszorosa-ötszöröse
(15). Ám
a O-vitamin vényköteles. Itt bezárult a kör. Ha egy évmil-

liókig jól muködo szisztémába tévkoncepciók alapján belenyúlnak, annak beláthatatlan következményei lesznek, mint
mutatja azt a rákstatisztika.

Semmiképpen sem gondolom, hogy Sz. G.lényegében mást
állítana, mint ami a cikkben megjelent. Éppen azért kezdtem a szakmai adatok felvázolásával, hogy világos legyen,
ebben a rekintetben nem nehéz konszenzusra jutnunk.
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DR. NYIRKOS PÉTER REFLEXiÓJA

Nagyon örülök, hogy Szendi Gábor megrisztelte válaszával
kedvenc újságunkat, és annak is, hogy a Borgyógyász Info
foszerkesztoje vállalta, hogy teret ad hozzászólásának. Úgy
érzem, közösen sikerült bizonyítani, hogy személyeskedés
nélkül is lehet beszélgetni ezekrol a témákról. Nem szeretném itt részletesen kommentálni Sz. G. szavait, hiszen ez
- a téma bosége miatt - akár egy újabb cikk terjedelmét
elérhetné. Csak három dolgot szeretnék megjegyezni:

is

Nem gondolom azt sem, hogyelsosorban
a napégések lennének felelosek a melanomák gyakoribbá válásáért: az öszszefoglalóban ez már valóban csak önmagában szerepeL de
a részletes tárgyalásnál kiderül, hogy mindössze azt próbáltam hangsúlyozni, hogy NEM a napon való tartózkodás a probléma, hanem ha le is égünk. A nap égés valóban
csak egy rizikófaktor a többi között, ráadásul nem is biztos,
hogya legfontosabb.
Kételyeim vannak azzal kapcsolatban, hogy az orvosok (és
ezen belül a borgyógyászok) napozás ellenessége annyira
hatékony lenne, hogy ez szignifikáns mértékben emelte
volna a belsoszervi daganatok elofordulását. Abba nem is
mennék itt bele, hogya kozmetikusok és a kozmetikai ipar
hogyan viszonyul a napozáshoz, és hogy hatásuk nem erosebb-e a közvéleményre, mint az orvosoké.

Minden korábbinál több visszajelzést kaptam a kollégáktól a
cikkel kapcsolatban, ami mindenképpen arra utaL hogy sokan gondoljuk úgy, hogy fontos témáról van szó. A tavaszi
Magánborgyógyász
Kongresszuson
visszatérünk
a témára, így szóban is lesz lehetoség megvitatnunk a napozás, a
melanoma és a PR viszonyát - amire érzésem szerint igen
nagy szükség van.

