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Santrauka
Tema ypač aktuali šiuo metu, nes vis dažniau nustatomi 
ultravioletinių spindulių (UV) sukelti pažeidimai, ku-
rie atskleidžia nerūpestingą odos priežiūrą. Ilgesnė UV 
spindulių poveikio trukmė spartina odos fotosenėjimą, 
nepriklausomai nuo odos fototipo. Esant netinkamam  
SPF faktoriui, apsauginių priemonių naudojimas, ypač 
sezoninis, skatina raukšlių atsiradimą.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti respondentų požiūrį į ultra-
violetinių spindulių poveikį odai bei jų sprendimą naudoti 
apsaugines priemones. 
Tyrimo metodai. Tyrimo duomenų surinkimui parengta 
anketinė apklausa, kuri paskelbta internetinėje svetainėje 
www.apklausa.lt, 2021 metais. Apklausti 209 responden-
tai. Anketoje buvo renkami duomenys apie odos fototipą, 
ultravioletinių spindulių poveikį odai, jų trukmės laiką, 
odos pokyčius, apsaugos priemonių naudojimo dažnį.
Rezultatai. Nustatyta, kad 44,9 proc. apklaustųjų turi 
III odos fototipą – kreminio baltumo oda, plaukų ir akių 
spalva gali būti įvairi. Dažnai oda nudega 26,8 proc. 
respondentų, kurie turi II odos fototipą. 6,1 proc. res-
pondentų oda visada nudega, parausta, bet neįdega. Dėl 
darbo  pobūdžio 3–4 val. ar visą dieną tiesioginį UV 
spindulių poveikį patiria 14 proc. apklaustųjų, 16 proc. 
apklaustųjų naudojasi soliariumo paslaugomis vieną ar 
daugiau kartų per savaitę. Neigiamą UV poveikį – nuo-
vargį, odos nudegimus jaučia 20 proc. respondentų. Ap-
sauginių priemonių nuo UV spindulių nenaudoja 51 proc. 
apklaustųjų, 49 proc. apklaustųjų odos apsaugą naudoja. 
Išvados. 1. Dėl darbo pobūdžio, apie pusė apklaustųjų 
patiria ultravioletinių spindulių tiesioginį poveikį, di-
desnė jų dalis ignoruoja odos apsaugos priemonių svarbą. 
Pastebėti neigiami odos pokyčiai: paraudimas, pigmen-

tacija, gilesnės mimikos raukšlės. 2.Trečdalis, apklaus-
tųjų (jaunesnio amžiaus)  kartą per savaitę naudojasi iki 
10 min. trukmės soliariumo procedūromis. Mažiau nei 
trečdalis apklaustųjų mano, kad soliariumo procedūros 
kompensuoja vitamino D trūkumą organizme. 3.Penk-
tadalis apklaustųjų apsirūpina apsauginėmis priemonė-
mis parduotuvėje, ar turguje, bet nesureikšmina saulės 
apsaugos faktoriaus (angl. Sun Protection Factor, SPF) 
poveikio, nes trūksta informacijos apie šio faktoriaus 
reikšmę. Šeštadalis naudoja apsaugines priemones tuo-
met, kai oda patiria matomus sužalojimus. 

Įvadas 
Istoriškai žmonės visada buvo veikiami ultravioletinių 

(lot. ultra – anapus, už) spindulių. UV spindulių poveikis 
odai išaugo dėl laisvalaikio lauke, sąmoningo įdegio dėl 
kosmetinių tikslų. Neatsakingas elgesys deginantis jaunystėje 
gali atsiliepti vyresniame amžiuje, nes UV spindulių dozė 
kaupiasi visą gyvenimą [1,2]. Saulės spinduliai susideda iš 
ultravioletinių spindulių A (UVA) ir ultravioletinių spindulių 
B (UVB). Ultravioletinius spindulius atradęs vokiečių fizikas 
Johanas Vilhelmas Riteris (1801) juos  pavadino „oksiduo-
jančiais spinduliais“, pabrėždamas jų cheminį ir biologinį 
aktyvumą. Ultravioletiniai spinduliai stipriai veikia, tiesiog 
nudegina odos paviršių. Odos raginis sluoksnis sugeria apie 
70 proc. vidutinių (UVB) ilgio bangų, kurių spindulių ilgio 
ribos yra nuo 280–315 nm, net 20 proc. pasiekia epidermį, 
10 proc. viršutinį odos sluoksnį. Dėl ilgiausių ir didelio 
UVA (315–400 nm ilgio) spindulių poveikio į gilesnius 
odos sluoksnius, epidermyje pasireiškia  odos nudegimai, 
keičiasi odos spalva. Spinduliuotė ir regimoji šviesa sukelia 
struktūrinių baltymų  pokyčius, susikaupę laisvieji radika-
lai išskaido kolageną ir elastiną, gali pažeisti ląstelių DNR, 
formuoti jų mutacijas.  Oda ilgainiui praranda elastingumą, 
atsiranda susiformavusios raukšlės, hiperpigmentacija, pro-
vokuojami alerginiai odos pažeidimai, eritemos, skatinamas 
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ankstyvas odos senėjimas [3]. Žala odos pigmentinėms ląste-
lėms (melanocitams) galima ir po buvimo saulėje, kuris gali 
provokuoti odos vėžį. Moksliniai tyrimai, atlikti remiantis 
UV spindulių bangos ilgiu, rodo, kad UVB spinduliuotė yra 
3–4 laipsniais galingesnė nei UVA ir pasižymi citotoksinėmis 
ir mutageninėmis savybėmis. UVB spinduliuotė tiesiogiai 
atsakinga už ląstelių DNR fotopažeidimus, kurie sukelia 
genų mutacijas ir, kaip manoma, yra pirmasis nemelanomos 
odos vėžio sukėlimo žingsnis. Sergamumas tarp I-III odos 
fototipo kasmet didėja apie 5–8 procentus [3, 4]. Kiti atlikti 
moksliniai tyrimai, naudojant pažeistas UV spindulių ląste-
les, rodo glaudų ryšį tarp konstitucinės odos pigmentacijos 
ir UV spinduliuotės jautrumo. Rudos ar tamsios odos (V-VI 
odos fototipas) DNR pažeidimai apsiriboja viršutiniais odos 
sluoksniais, tačiau nepriklausomai nuo odos fototipo pasireiš-
kia visuose švelniai pigmentuotos odos sluoksniuose [2,4].

Dalis žmonių yra jautrūs UV spinduliams dėl odos ligų 
(porfirija, vilkligė), kosmetinių priemonių, kurių sudėtyje yra 
ingredientų, galinčių sukelti jautrumą šviesai, kai paūmėjimą 
sukelia minimalus UV poveikis, kuris pasireiškia bėrimais, 
odos nudegimu [5]. Žalingas UV spindulių poveikis didėja 
su amžiumi ir yra didžiausias vyresniems nei 60 metų žmo-
nėms. Dažniausias ilgalaikis UV poveikis yra odos sausumas 
dėl drėgmės stokos, per didelis odos susiraukšlėjimas dėl 
UV spindulių poveikio, rudos dėmės (lentigines) dėl smul-
kių kraujagyslių sužalojimų (šviesiai odai, I, II fototipas), 
gerybiniai pigmentuotų odos ląstelių deriniai (apgamai) iš 
apatinio odos sluoksnio pereina į epidermį, vėliau tęsiasi 
į dermą, reiškinys būdingas šviesiai odai (I, II fototipas). 
Apgamai dažniausiai atsiranda tose kūno vietose, kurios 
yra maksimaliai arba periodiškai veikiamos UV spindulių 
ir susiję su padidėjusia melanomos rizika [6, 7]. Apgamai, 
tai didesnės melanocitų masės, dažniausiai  gerybiniai, juos 
patartina stebėti dėl pokyčių, kurie gali parodyti vėžio atsi-
radimo priežastį [7].    

Hiperpigmentaciją sukelia itin intensyvi pigmento me-
lanino gamyba, suteikiančio odai spalvą, dėl to odos tonas 
patamsėja. Melanino sintezės procese dalyvauja UVA ir 
UVB, taip pat regimosios šviesos spinduliai. Dėl ilgalaikio 
ir stipraus šių spindulių poveikio, susiformuoja dėmės, kitaip 
dar vadinamos saulės dėmėmis [8]. 

Moksliniais įrodymais pagrįsti teiginiai, kad 75 proc. 
odos pažeidimų sudaro bazinių ląstelių karcinomos ir dau-
giau nei pusę − visų plokščiųjų ląstelių karcinomos, kurių 
atsiradimą provokuoja UV spinduliuotė ir kurie atsiranda 
ant galvos, kaklo, dilbių ir kūno dalių, kurios dažniausiai ir 
stipriausiai veikiamos UV spinduliais [6,7,8]. 

Fotosenėjimas (odos senėjimas) − tai natūralus procesas, 
tačiau dėl tiesioginių UV spindulių poveikio ląstelėms de-
oksiribonukleorūgštis (DNR) sukelia ankstyvąjį odos senė-

jimą. Ankstyvąjį senėjimą skatina oksidacinis stresas, kurio 
reakcijoje dalyvauja UVA spinduliuotė ir regimoji šviesa. 
Susikaupę laisvieji radikalai išskaido kolageną ir elastiną,   
oda ilgainiui praranda elastingumą, atsiranda hiperpigmen-
tacija, susiformuoja raukšlės [9]. Fotoalergenai, tai atsiradę 
antigenai dėl šviesos poveikio, žmogaus organizme suke-
liantys specifines padidėjusio jautrumo imunines reakcijas. 
Fotoalerginę reakciją sukelia aplinkos veiksniai, tokie kaip 
vaistai, kosmetikos produktai, maisto priedai bei UV ir re-
gimosios šviesos spindulių poveikis.

Fotokeratitas yra pagrindinis neigiamas intensyvaus UV 
spinduliuotės poveikis akims. Žalingas UV spinduliuotės 
poveikis odai, nepaisant odos fototipo, slopina imuninę sis-
temą, gali padidinti infekcijos riziką, sumažinti organizmo 
apsaugą nuo odos vėžio. 

Žmogaus organizmas, paveiktas UV spindulių, skatina 
vitamino D sintezę, tačiau kenksmingas UV spindulių povei-
kis mūsų odai yra žalingesnis, nei naudingesnis. Klaidinga 
nuomonė, kad SPF turinčiomis apsauginėmis priemonėmis 
sulaikius UVB spindulius, oda pagamins per mažai vitamino 
D [2,4,9]. 

Odos apsaugai naudojami UV spinduliuotės filtrai, ku-
riuos galima suskirstyti į tris grupes: apsaugantys tik nuo 
UVB, apsaugantys tik nuo UVA ir apsaugantys tiek nuo 
UVA, tiek ir nuo UVB spinduliuotės. Pagal veikimo po-
būdį filtrai skirstomi į cheminius ir mineralinius. Natūralūs 
(mineraliniai) filtrai UV spindulius atspindi arba išskaido, 
šių filtrų apsauginis poveikis susijęs su mechaniniu šviesos 
atspindėjimo procesu, yra fotostabilūs ir apsaugo vienodai 
nuo UVB ir UVA. Cheminiai filtrai – cheminiai junginiai, 
kurie sugeria saulės spinduliuotės energiją, trumpam pakei-
čiant jų cheminę struktūrą [9,10]. Cheminiai saulės filtrai 
įsiskverbia į odą ir joje reaguoja su saulės spinduliais, juos 
neutralizuodami. Dažniausiai jie sugeria vien UVB spindu-
lius ir tik dalis jų sugeria UVA [10]. 

Kai kuriose šalyse visuomenei parengtos švietimo progra-
mos, skatinančios žmones apsisaugoti nuo pernelyg didelio 
UV spindulių poveikio. Kasdieninis aplinkos UV spindu-
liuotės lygis tiekiamas visuomenei UV indeksų pavidalu, 
informuojama apie spindulių lygio pokyčius, kad žmonės 
galėtų planuoti apsaugą nuo UV [11]. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti respondentų požiūrį į ul-
travioletinių spindulių poveikį odai bei jų sprendimą naudoti 
apsaugines priemones. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo duomenų surinkimui parengta internetinė an-

ketinė apklausa, paskelbta  internetinėje svetainėje www.
apklausa.lt, 2021 metais. Apklausti 209 respondentai. Klau-
simai sudaryti laikantis etikos reikalavimų, užtikrinamas 
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respondentų konfidencialumas ir anonimiškumas. Visi res-
pondentai anketas užpildė savo noru. Anketoje buvo renkami 
duomenys apie odos fototipą (naudota T. Fitzpatriko 6 foto-
tipų gradacijos skalė), ultravioletinių spindulių poveikio tru-
kmę, odos pokyčius, apsaugos priemonių naudojimo dažnį.

Statistinė duomenų analizė. Duomenys apdoroti, lentelės 
ir grafikai sudaryti naudojant MS Excel 2010 kompiuterinę 
programą. Požymių ryšys vertinamas naudojant Chi kvadrato 
testą. Lyginamųjų grupių skirtumai buvo laikomi statistiškai 
reikšmingi, kai  p < 0,05. 

Rezultatai 
Iš 209 apklaustųjų (74,2 proc. moterys ir 25,8 proc. vyrai) 

94 nurodė, kad turi III odos fototipą – kreminio baltumo 
oda, plaukų ir akių spalva gali būti įvairi (44,9 proc.). Ty-
rime dalyvavę dalyviai pagal amžių pasiskirstė netolygiai. 
Daugumos apklaustųjų amžius nuo 16 iki 25 metų (72,4 
proc.). 13 apklaustųjų nenurodė savo amžiaus, jie neįtraukti 
į amžiaus grupes (6,2 proc.). Demografiniai duomenys pa-
teikti 1 lentelėje.

Odos fototipas. Nustatyta, kad apie pusė apklaustųjų 
(45,1 proc., n=94) nurodė turintys III odos fototipą – kremi-
nio baltumo oda, plaukų ir akių spalva gali būti įvairi. Oda 
jautri, kartais nudega vidutiniškai, įdega palaipsniui. 27,0 
proc. (n=56) respondentų mano, kad turi II odos fototipą – 

oda balta, labai jautri UV spinduliuotei, plaukai šviesūs, 
rusvi, akys mėlynos, šviesiai rudos. Oda dažnai nudega, pa-
rausta, minimaliai įdega, paruduoja. Aštuntadalis apklaustųjų 
(13,0 proc., n=27) pasirinko IV fototipą – odos minimalus 
jautrumas UV spinduliuotei, oda šviesiai ruda, plaukai rudi, 
akys rudos. Oda retai nudega, lengvai įdega. Mažesnioji dalis 
(6,2 proc., n=13) pasirinko I odos fototipą – oda labai jautri, 
balta, strazdanota, plaukai šviesūs, rausvi, o akys mėlynos. 
Oda visada nudega, parausta, bet neįdega, neparuduoja. 2,9 
proc. (n=6) tiriamųjų pasirinko V odos fototipą – oda nejautri 
UV spinduliams, retai nudega. 1 proc. (n=2) apklaustųjų 
apibūdino savo odą esant VI fototipo, t. y. tamsiai rudos 
ir juodos spalvos oda, nejautri UV spinduliams, retai arba 
niekada nenudega, intensyviai įdega. Diferencijuoti  savo 
odos tipo negalėjo 4,9 proc. (n=10) respondentų. Neįtrauk-
tas vienas respondentas,  klaidingai pasirinkęs visus odos 
fototipus (2 lentelė).

 Ultravioletinių spindulių poveikio trukmė. Apie pusė 
tiriamųjų (46 proc., n=96) tiesioginių ultravioletinių spin-
dulių poveikyje praleidžia 3–4 val. per dieną. Trumpesnį 
ultravioletinių spindulių poveikį (1–2 val. per dieną) patiria 
42 proc. (n=88) apklaustųjų. Dėl darbo pobūdžio visą dieną 
tiesioginiuose ultravioletiniuose spinduliuose praleidžia 12 
proc. (n=25) apklaustųjų. Daugiau nei pusė (53 proc., n=111) 
apklaustųjų veikiami tiesioginių ultravioletinių spindulių 
laisvalaikio metu. Grožio ir įdegio tikslais daugiau nei 4 
val. per dieną veikiami ultravioletinių spindulių praleidžia 
23 proc. (n=48) tiriamųjų. 14 proc. (n=29) tiriamųjų dėl 
darbo specifikos ilgiau nei 5 val. per dieną priversti patirti 
ultravioletinių spindulių poveikį, o sportuojant tiesioginius 
ultravioletinius spindulius gauna 10 proc. (n=21) apklaustųjų 
(3 lentelė).

Pagal amžiaus grupes tyrimo dalyviai pasiskirstė neto-
lygiai (n=196). Daugiau nei pusė (54,9 proc.) visų amžiaus 
grupių apklaustųjų laisvalaikį praleidžia veikiami UV spin-
dulių, daugiau nei trečdalis (46,2 proc.) 26–35 metų amžiaus 

Lytis, n=209 n (proc.)
Moterys 155 (74,2)
Vyrai 54 (25,8)
Amžiaus vidurkis 27,6 ± 12,3
Amžiaus grupės (metais)  n=196* n (proc.)
16–25 142(72,4)
26–35 13 (6,6)
36–45 13 (6,6.)
46–55 13 (6,6)
56 ir daugiau 15 (7,6)
χ2 =139,357, Ils=2, p=0,0001

Gradacijos skalė (n=208) n (proc.)
I fototipas 13 (6,2)
II fototipas 56 (27, 0)
III fototipas 94 (45,1)
IV fototipas 27 (13,0)
V fototipas 6 (2,9)
VI fototipas 2 (1,0)
Nežinau 10 (4,9)
χ2 =229,837, Ils=6, p=0,0001

Laikas, praleistas veikiant UV spindu-
liuotei, n=209

n (proc.)

3–4 val. 96 (46)
1–2 val. 88 (42)
8 val. 25 (12)
χ2 =46,416, Ils=2, p=0,0001
Priežastis n(proc.)
Laisvalaikis 111(53)
Įdegio tikslas 48 (23)
Darbo pobūdis 29(14)
Sporto tikslais 21 (10)
χ2 =27,037, Ils=3, p=0,0001

1 lentelė. Demografiniai duomenys. 

2 lentelė. Odos fototipai (pagal Fitzpatriko 6 fototipų gradacijos 
skalę).

3 lentelė. Tiesioginio saulės spindulių poveikio trukmė, priežastis.
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grupėje buvo veikiami UV 
spinduliuotės. 30,8 proc. 
apklaustųjų 36–45 metų 
amžiaus grupėje buvo vei-
kiami UV kosmetinio įde-
gio tikslais, o 38,5 proc. 
apklaustųjų 26–35 metų 
amžiaus grupėje dėl darbo 
pobūdžio buvo tiesiogiai 
veikiami UV spindulių. 
Mažiausiai (7,7 proc.) ap-
klaustųjų 46–55 amžiaus 
grupėje buvo veikiami UV 
spindulių dėl įdegio. 56 ir 
vyresnių asmenų amžiaus 
grupėje 66,7 proc. apklaus-
tųjų veikiami UV spindulių 
laisvalaikio tikslais. 

Vertinant UV spindu-
lių poveikio trukmę pagal 
odos fenotipą (n=199), 
daugiau nei pusė, 74,5 
proc. III odos fototipą tu-
rinčių apklaustųjų pralei-
džia 3–4 val. veikiami tie-
sioginės UV spinduliuotės, 
trečdaliui tenka būti lauke 
8 valandas.  Trumpai, t. y. 
1–2 val., UV spindulių vei-
kiami V ir VI  odos feno-
tipą turintys respondentai. 
Penktadalis II odos feno-
tipą turinčių apklaustųjų 
8 val. veikiami tiesioginių 
UV spindulių. Šeštadalis 
(15,6 proc., n=5) I odos 
fototipo respondentų pra-
leidžia 1–2 val. lauke, apie 
pusė (46,2 proc.) − ilgiau, 
t. y. 3–4 val., o 8 val. tie-
sioginis saulės spindulių 
poveikis tenka 6,1 proc. 
(n=13) respondentų. UV 
spindulių 1–2 val. povei-
kio trukmė nustatyta 16,1 
proc. I–VI odos fenotipui 
(n=32). Dauguma apklaus-
tųjų (67,3 proc., n=134) 
lauke praleidžia 3–4 valan-
das. Dėl darbo pobūdžio 8 

val. tiesioginiuose saulės spinduliuose praleidžia 16,6 proc. (n=33) apklaustųjų (1 pav.).  
Daugiau nei trečdalis tiriamųjų (26,8 proc., n=56) lanko soliariumą. Vieną kartą per savaitę 

dirbtinų ultravioletinių spindulių poveikį patiria 15,8 proc. (n=33) apklaustųjų. Lankydami 
soliariumą vieną kartą per mėnesį 39,2 proc. (n=82) apklaustųjų pažymėjo, kad tai vienas iš 
būdų papildyti vitamino D atsargas. 

Odos pokyčiai. Nustatyta, kad po ilgesnio UV spindulių poveikio penktadalis apklaus-
tųjų jaučia nuovargį (20,1 proc., n=42), septintadalis (13,9 proc., n=29) tiriamųjų pažymėjo 
jaučiantys odos nudegimo simptomus, 9,1 proc. (n=19) apklaustųjų ir galvos skausmus. 
Būdingus ultravioletinių spindulių poveikio simptomus: odos jautrumą, patinimą, subfebrilią 
temperatūrą, stiprų prakaitavimą pažymėjo 9,6 proc. (n=20) apklaustųjų, gerai jautėsi 16,3 
proc. tiriamųjų (n=34), (2 pav.).

1 pav. UV spindulių poveikio trukmė odos fenotipui (n=199) χ2 =27,037, Ils=3, p=0,0001

2 pav. Ultravioletinių spindulių poveikis odai (n=209)
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Apsauginių priemonių naudojimo dažnis.  Apsauginių 
priemonių nuo UV spindulių nenaudoja 51 proc. apklaustųjų. 
Mažiau nei pusė (46,9 proc., n=98) tiriamųjų apsaugines 
priemones nuo ultravioletinių spindulių naudoja tik vasarą. 
16,3 proc. apklaustųjų (n=34) pažymėjo, kad naudoja apsau-
gines priemones tik tada, kai oda jau pažeista ultravioletinių 
spindulių ir matomi pokyčiai (odos paraudimas, patinimas, 
nudegimas) pažeistose vietose. Tik esant lauke, sportuojant, 
kai yra nepageidaujamas ultravioletinių spindulių poveikis, 
apsaugines priemones naudoja 22,9 proc. (n=48) tiriamųjų. 
14,4 proc. (n=30) tiriamųjų apsaugo savo odą kiekvieną 
dieną, nepriklausomai nuo sezoniškumo. Tiriamieji (43,9 
proc., n=29) dažniausiai apsaugines priemonės įsigyja vais-
tinėje, 34 proc. (n=71) apklaustųjų pažymėjo, kad pasirūpina 
priemonėmis parduotuvėje, nesureikšmina SPF skaičių. Tur-
guje apsauginę priemonę perka 3,8 proc. (n=8) tiriamųjų. 

Siekta sužinoti, kaip respondentai išsirenka sau tin-
kamą apsauginį kremą. Atsakydami į šį klausimą, tiriamieji 
(n=209) galėjo pasirinkti sau tinkamiausius atsakymo va-
riantus. 30,1 proc. (n=63) apklaustųjų nurodė, kad renkasi 
priemonę pagal jiems suteiktas rekomendacijas, 25 proc. 
(n=52) nurodė, kad perka atsižvelgdami į priemonės sudėtį, 
13 proc. (n=27) renkasi pagal prekės žinomumą, pardavimo 
vietą - 10 proc. (n=21 ), likusioji tiriamųjų dalis  (11,9 proc.) 
pažymėjo, kad renkasi pagal priemonės reklamą ir gamintojo 
šalį. Kita (10 proc.) apklaustųjų dalis pažymėjo, kad nežino 
į ką atkreipti dėmesį, perkant apsauginę priemonę.

Anketos klausimais buvo siekiama sužinoti visų tyrimo 
respondentų nuomonę ir žinias, ką  reiškia skaičiai, esantys 
prie SPF. 44 proc. (n=92) apklaustųjų mano, kad tai rodiklis, 
rodantis preparato apsaugos nuo saulės dydį, 27 proc. (n=56) 
tiriamųjų pažymėjo, kad tai apsaugos nuo saulės filtrų kiekis, 
18,1 proc. (n=38) pasirinko atsakymą – nežinau. Ir tik 12 
proc. (n=25) respondentų nurodė teisingai, kad tai laikas, 
kurį galima išbūti saulėje. Mažiau nei pusė apklaustųjų (44 
proc., n=92) pažymėjo, kad žino apie UV filtrus ir jų pa-
skirtį. Apie natūralius UV filtrus žinojo 52,1 proc. (n=48) 
apklaustųjų, mažiau nei trečdalis 32 proc. (n=29) pažymėjo, 
kad svarbūs yra cheminiai filtrai, o apie UV fizikinius filtrus 
žinojo 16,3 proc. (n=15) respondentų, p<0,001. Apie SPF 
skaičiaus reikšmę ir odos apsaugos nuo saulės laiką žinojo 
27 proc. moterų; 12 proc. vyrų nurodė, kad SPF skaičių nesu-
reikšmina. Apsauginį SPF skaičių turintį kremą naudoja 77,9 
proc. (n=163) apklaustųjų, iš jų 47 proc. (n=76) apsauginį 
kremą naudoja tik vasarą, 22 proc. (n=36) apsauginį kremą 
naudoja kai šviečia saulė, 16 proc. (n=26) apsauginę prie-
monę naudoja, kai oda yra pažeista UV spindulių ir tik 15 
proc. (n=25) apklaustųjų naudoja kombinuotos medžiagos 
apsaugas, saugančias odą nuo UVB ir UVA spindulių visais 
metų laikais, p<0,001. Į klausimą, ar  tiriamieji  naudojasi 

TV, radijo informacija, kuri parodo, kokia odos apsauga rei-
kalinga kitą dieną, atsakymo nerasta. 

 
Rezultatų aptarimas    
Nors ultravioletinių spindulių poveikis žinomas visiems, 

atlikus tyrimą nustatyta, kad moterys savo oda rūpinasi la-
biau, nei vyrai. Jaunesnio amžiaus žmonių oda yra labiau 
pažeidžiama ultravioletinių spindulių. Kai kurios ES šalys, 
įskaitant Vokietiją, Jungtinę Karalystę ir Austriją, priėmė 
teisines nuostatas, draudžiančias paaugliams iki 18 metų 
degintis soliariume [9]. Tyrimu nustatyta, kad trečdalis ap-
klaustųjų lankosi soliariume bent kartą per savaitę.

Trumpas 15 minučių ultravioletinių spindulių veikimas 
turi teigiamą poveikį odos atsparumui, antioksidantų su-
sidarymui [11], tačiau mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad 
daugiau nei pusė apklaustųjų kasdien 3–4 val. yra veikiami 
tiesioginių ultravioletinių spindulių, o aštuntadalis dėl darbo 
pobūdžio visą dieną praleidžia tiesioginiuose ultravioleti-
niuose spinduliuose. UV spinduliais veikiant I–II odos feno-
tipą, jau po 1 valandos padaroma žala odai, kurią pajuntame 
ne iš karto. UVA spinduliai ženkliai pagreitina odos senėjimo 
procesą [9,12]. Tik 27 proc. tyrimo dalyvių žinojo, ką reiškia 
SPF skaičius, ketvirtadalis nežinojo savo odos fototipo.

Nors ir žinodami, kas sukelia nudegimus saulėje, dau-
giau nei pusė respondentų nurodė manantys, kad nereikia 
naudoti apsauginių priemonių nuo UV spindulių. Tai rodo 
informacijos ir žinių stoką apie UV spindulių žalingą po-
veikį odai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad be natūralios UV 
spinduliuotės, trečdalis apklausos dalyvių lankosi soliariume 
tikėdami, kad tokiu būdu skatina vitamino D gamybą. Vi-
taminas D yra gyvybiškai svarbus mūsų odai: keratinocitai 
yra vitamino D šaltinis, tai vienintelės organizmo ląstelės, 
galinčios sintetinti vitaminą D [13,14]. Vitaminas D padidina 
reguliuojančių T ląstelių skaičių ir odos apsauginę funkciją, 
slopina odos uždegimą, atlieka  imunomoduliatorių vaidmenį 
[15]. Anksčiau atlikti moksliniai tyrimai patvirtina, kad UV 
spinduliuotė skatina piktybinius odos navikus, pvz., plokš-
čiųjų ląstelių karcinomą ir melanomą, kurios yra sunkiausios 
vėžio formos. Egzistuoja ryšys ir dozės bei atsako santy-
kis tarp soliariumo ir melanomos, įskaitant padvigubėjusią 
melanomos išsivystymo riziką asmenims, kurie soliariumu 
pradėjo naudotis iki 35 metų [16]. Kiti autoriai pastebėjo odai 
rizikingą suaugusiųjų elgesį. Kai ultravioletinių spindulių 
poveikyje siekiama labiau  įdegti, didėja odos vėžio rizika 
[17]. Nors žinios apie UV poveikį sveikatai ir odos senėjimo 
procesui ribojo buvimo laiką atviroje UV spinduliuotėje, 
stebėta mažesnė jaunų žmonių odos apsauga UV spindulių 
įdegio metu. Jauniems  žmonėms ir žmonių grupėms, kurios 
gauna daug tiesioginių UV spindulių (pvz., lauko darbuo-
tojai, sportininkai), gali prireikti intervencijų, susijusių su 
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odos pokyčiais [18]. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad 
trečdalis visų amžiaus grupių tiriamųjų tiesioginiuose UV 
spinduliuose praleidžia 3 val. ir daugiau įdegio ir sporto 
tikslais, 14 proc. − atviroje UV spinduliuotėje praleidžia 8 
val. dėl darbo pobūdžio.  

UV spinduliai, veikiantys I–II odos fenotipą, per 1 valandą 
padaro žalą odai, kuri pajuntama ne iš karto. Yra duomenų, 
kad UVA spinduliai ženkliai pagreitina odos senėjimo procesą 
[9, 12]. Kiti  autoriai teigia, kad organiniai UV filtrai, pri-
skirti apsauginei nuo UV spindulių medžiagų klasei, sukelia 
fotoalergiją [1]. Mineraliniai filtrai veikia UV spinduliuotės 
išsisklaidymo principu, todėl ypač tinka žmonėms, turintiems 
jautrią odą [11]. Kiti tyrimai rodo, kad mineraliniai filtrai pa-
dengia odą lyg plona plėvele, kuri į vidų nepraleidžia nei UVA, 
nei UVB saulės spindulių [4,19]. G. Azguridienė (2017) teigia, 
kad saulės kremų vartotojai žino, kad SPF faktorius yra, tačiau 
nedaug kas žino, ką jis reiškia. Mūsų tyrimo duomenimis, 
18 proc. tiriamųjų neturi žinių apie SPF faktoriaus skaičiaus 
reikšmę, o trečdalis apklaustųjų mano, kad šis skaičius yra  
apsaugos nuo saulės filtrų kiekis. Tyrimu išaiškinta, kad ma-
žiau nei pusė apklaustųjų (44%) žino apie filtrų paskirtį, dar 
mažesnė dalis (16,3%)  žino apie fizikinius filtrus. Mūsų ty-
rimu buvo siekta sužinoti, kaip tiriamieji išsirenka sau tinkamą 
apsauginę priemonę. Nustatyta, kad trečdalis renkasi pagal 
rekomendacijas, nežiūrėdami į priemonės sudėtį, penktadalis 
− pagal priemonės reklamą. Tyrimu nustatyta, kad tik 27 proc. 
tyrimo dalyvių žinojo, ką reiškia SPF skaičius, ketvirtadalis 
nežinojo savo odos fototipo. 

Po ilgo buvimo tiesioginiuose ultravioletiniuose spindu-
liuose dažniausiai odoje pastebimi pokyčiai: oda paraudusi 
ir skaudanti, išsausėjusi ir rudai įdegusi, tai su didele odos 
vėžio atvejų rizika susiję požymiai. Norint sumažinti žalingą 
ultravioletinių spindulių poveikį odai, rekomenduojama 
nuolat naudoti nuo ultravioletinių spindulių apsaugančias 
priemones [5]. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad apie 
pusė apklaustųjų didžiausią UV spindulių įtaką odai jaučia 
vasarą, odos apsaugines priemones naudoja tik vasarą, jas 
perka vaistinėje, apie pusė apklaustųjų jas perka turguje, 
arba prekybos centre, nežiūrėdami į priemonės sudėtį. 
Pusė apklaustųjų teigė, kad patinimas, raudonis jų odoje 
išlieka 2–3 dienas po ultravioletinių spindulių poveikio, 
tuomet oda pradeda šerpetoti. Ilgas ultravioletinių spindulių 
poveikis, apsauginių priemonių nenaudojimas turi įtakos 
fotosenėjimui, šį procesą spartina netinkamas apsauginių 
priemonių naudojimas, nepriklausomai nuo odos fototipo. 
Tyrime dalyvavusių dalyvių žinios ir elgsena tiesioginiuose 
saulės spinduliuose susijusi su informacijos ar žinių apie 
UV spinduliuotės žalingą poveikį odai stoka, o rizikingas 
sprendimas nenaudoti apsauginių priemonių arba jas naudoti 
tiktai vasarą, kelia riziką odos būklei ir sveikatai.

Išvados 
1. Pusė apklaustųjų patiria ultravioletinių spindulių tie-

sioginį poveikį, didesnioji jų dalis ignoruoja odos apsaugos 
priemonių svarbą. Pastebėti neigiami odos pokyčiai: parau-
dimas, pigmentacija, gilesnės mimikos raukšlės. 

2. Trečdalis apklaustųjų (jaunesnio amžiaus) kartą per 
savaitę naudojasi iki 10 min. trukmės soliariumo procedūro-
mis. Mažiau nei trečdalis apklaustųjų mano, kad soliariumo 
procedūros kompensuoja vitamino D trūkumą organizme.

3. Penktadalis apklaustųjų apsirūpina apsauginėmis 
priemonėmis parduotuvėje, ar turguje, bet nesureikšmina 
SPF faktorių apsauginio poveikio, nes trūksta informacijos 
apie šio faktoriaus reikšmę. Šeštadalis naudoja apsaugines 
priemones tuomet, kai oda patiria matomus UV sužalojimus. 

Literatūra
1. Šematonytė J., Bajoriūnienė I. Padidėjęs odos jautrumas saulės 

spinduliams. Pulmonologija ir alergologija, Kaunas: UAB Vitae 
Litera, 2020;4(1):28-34.

      https://doi.org/10.37499/PIA.57
2. Nguyen AV, Soulika AM. The Dynamics of the Skin's Immune 

System. Int J Mol Sci 2019; 20(8):1811.
      https://doi.org/10.3390/ijms20081811
3. Gandini S, Autier P, Boniol M. Reviews on sun exposure and 

artificial light and melanoma. Prog Biophys Mol Biol 2011;107: 
362-366.

      https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2011.09.011
4. Azguridienė G. Kosmetika, ką mes darome su ja, o ji su mumis. 

Vilnius: Sveiki produktai, 2017:304.
5. Shanbhag S, Nayak A, Narayan R, Nayak UY. Anti-aging and 

Sunscreens: Paradigm Shift in Cosmetics. Advanced Pharma-
ceutical Bulletin 2019;9(3):348-359.

      https://doi.org/10.15171/apb.2019.042
6. Mesa-Arango AC, Flórez-Muñoz SV, Sanclemente G. Mecha-

nisms of skin aging. Iatreia 2017; 30 (2):160-170.
      https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.v30n2a05
7. Greinert R, Vries E, Erdmann F, Espina C, Auvinen A, Kes-

miniene A, et al. European Code against Cancer 4th Edition: 
Ultraviolet radiation and cancer. Cancer Epidemiol 2015; 39 
(1):75-83.

      https://doi.org/10.1016/j.canep.2014.12.014
8. Adler Y. Tavo oda: viskas, ką turite žinoti apie didžiausią savo 

organą. Vilnius: BALTO leidybos namai, 2019: 368. 
9. Slominski AT. Ultraviolet radiation (UVR) activates central neu-

ro-endocrine-immune system. Photodermatol Photoimmunol  
Photomed  2015;31(3):121-3.

      https://doi.org/10.1111/phpp.12165
10. Dupont E, Gomez J, Bilodeau D. Beyond UV radiation: a skin 

under challenge. Int J Cosmet Sci 2013; 35: 224- 232.
      https://doi.org/10.1111/ics.12036



26
11. Liesienė J., Kazlauskė J. Natūralios žaliavos ir bioaktyvūs 

priedai kosmetikoje. KTU: Technologija, 2012: 122.
      https://doi.org/10.5755/e01.9786090207666
12. Urbanavičienė I. Protingas grožis. Švytinčios odos biblija. 

Kaunas: Obuolys, 2017; 61-110.
13. Umar M, Sastry KS, Ali AF, Al-Khulaifi M, Wang E, Chouchane 

AI. Vitamin D and the Pathophysiology of Inflammatory Skin 
Diseases. Skin Pharmacol Physiol 2018;31:74-86.

      https://doi.org/10.1159/000485132
14. Bikle DD. Vitamin D and the skin: physiology and pathophy-

siology. Rev Endocr Metab Disord 2012;13:3-19.
      https://doi.org/10.1007/s11154-011-9194-0
15. Gorman S, Geldenhuys S, Judge M, Weeden CE, Waithman 

J, Hart PH. Dietary vitamin D increases percentages and 
function of regulatory T cells in the skin-draining lymph nodes 
and suppresses dermal inflammation. J Immunol Res 2016; 
2016:1426503.

      https://doi.org/10.1155/2016/1426503
16. Sivamani RK, Cranen LA, Dellavalle RP. The benefits and 

risks of ultraviolet (UV) tanning and its alternatives: the role 
of prudent sun exposure. Dermatol Clin 2009; 27(2): 149.

      https://doi.org/10.1016/j.det.2008.11.008
17. Shoemaker ML, Berkowitz Z, Watson M. Intentional outdoor 

tanning in the United States: Results from the 2015 Summer 
ConsumerStyles survey. Prev Med 2017;101:137-141.

      https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.06.003
18. Heckman CJ, Auerbach MV, Darlow S, Handorf EA, Raivitch 

S, Manne SL. Association of Skin Cancer Risk and Protective 
Behaviors with Health Literacy Among Young Adults in the 
USA. Int J Behav Med 2019;26(4):372-379.

      https://doi.org/10.1007/s12529-019-09788-1
19. Asai Y, Armstrong D, McPhie ML, Xue Ch, Rosen CF. Sys-

tematic Review of Interventions to Increase Awareness of 
Ultraviolet Radiation-Induced Harm and Protective Behaviors 
in Post-Secondary School Adults. J Cutan Med Surg 2021;25 
(4):424-436.

      https://doi.org/10.1177/1203475420988863

RESPONDENTS’ ATTITUDE TOWARDS THE EFFECT 
OF ULTRAVIOLET RAYS ON SKIN AND 

THE IMPORTANCE OF PROTECTION MEASURES
Z. Gierasimovič, J. Kutkauskienė, I. Glodianytė

Keywords: photoaging, skin damages, skin protection mea-
sures. 

Summary
This theme is highly relevant today as damage caused by ul-

traviolet (UV) rays are more and more and more often diagnosed, 
which testifies to a negligent skincare. A longer duration of the 
effect of UV rays quickens photoaging of skin irrespective of the 
skin phototype. The use of inadequate protection measures con-
taining a low of SPF (sun protection factor) results in the appea-
rance of wrinkles. 

Aim of the investigation was to analyse the respondents’ atti-
tude towards the effect of ultraviolet rays on skin and their deci-
sion to use protection measures. 

Research methods. An online questionnaire survey was con-
ducted to collect data, which was published in a virtual space on 
the Internet website www.apklausa.lt, in 2021. As many as 209 
respondents were questioned. The questionnaire was aimed at col-
lecting data on the skin phonotype, the effect of ultraviolet rays, 
the duration time, changes in skin, the frequency of using pro-
tection measures.  

Results. It was established that 44.9% of the respondents had 
skin phototype III – pink to medium-beige coloured skin, the co-
lour of hair and eyes can be various. Skin of 26.8% of the people 
with skin phototype II often burns easily and severely. As little as 
6.1% of the respondents said that their skin always burned, red-
dened but did not tan. Due to nature of work, 14% of the respon-
dents experienced a direct effect of UV rays for 3-4 hours or the 
whole day. 16% of the respondents made use of the solarium ser-
vices once or more times per week. As many as 20% of the res-
pondents felt the following negative effects of UV rays: tiredness, 
skin burns. 51% of the respondents did not use any protection me-
asures against UV rays, though 49% of the respondents had the 
opposite opinion. 

Conclusions. 1. Due to nature of work, about half of the res-
pondents experienced a direct effect of ultraviolet rays, the larger 
part of them ignored the importance of skin protection measures. 
The following negative skin changes were observed: redness, pi-
gmentation, deeper mimic wrinkles. 2. One third of the younger 
respondents made use the solarium procedures up to 10 minutes 
once a week. Fewer than one third of the respondents thought that 
solarium procedures compensated for a lack of vitamin D in the 
body. 3. One fifth of the respondents provided themselves with 
the protection measures in shops, or in the market, however, they 
did not set great store on the protective effect of SPF number be-
cause they lack information about the significance of this factor. 
One sixth of the respondents used protection measures when their 
skin suffered visible damages.  
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