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Tegumentul se bronzează prin expunere la razele 
ultraviolete ale soarelui sau la cele artificiale din 
saloanele de bronzaj.

Sub acţiunea ultravioletelor, de tip A mai ales, celulele 
numite melanocite din tegument  sunt stimulate natural 
să producă mai multă melanină, pigmentul fiziologic al 
pielii. Melanina deja produsă în melanocite este stocată 
sub forma unor depozite granulare numite melanozomi 
în interiorul melanocitelor. Aceşti melanozomi sunt 

transferaţi către celulele straturilor bazal şi spinos ale 
epidermului, unde se dispun deasupra nucleului celular, 
protejând astfel materialul ADN de distrucţiile provocate 
de ultraviolete şi conferind în acelaşi timp pielii o culoare 
mai închisă.

Practic, modificările de culoare ale pielii în urma unei 
expuneri la ultraviolete se petrec în două faze.

Faza imediată apare la câteva ore de la o expunere 
moderată (o expunere excesivă conduce la arsuri 
solare!) și se constată o închidere la culoare discretă 
a pielii (bronzare imediată, care este trecătoare) şi se 
produce prin transferul melanozomilor deja existenţi în 
melanocite.  

Faza tardivă decurge în următoarele săptămâni de la 
expunerea la ultraviolete, și conduce la modificarea spre 
brun a culorii pielii (bronzajul persistent) şi se datorează 
continuării şi creşterii producţiei de melanozomi în 
melanocite, transferaţi apoi către celulele epidermului.

Cât de mult se închide pielea la culoare la o anumită 
persoană este o caracteristică determinată genetic şi 
depinde de aşa-numitul fototip cutanat.

Fototipurile cutanate au fost stabilite de către 
dermatologul englez FitzPatrick şi colaboratorii începând 
cu anul 1988. Clasificarea după fototipuri se bazează 
pe reacţia unei persoane după o primă expunere de 
30 minute, la lumina soarelui în mijlocul zilei. În urma 
cercetărilor pe un mare număr de subiecţi au rezultat 
şase fototipuri cutanate clasificate în funcţie de răspunsul 
la ultraviolete, de tendinţa pielii de a se bronza sau, 
dimpotrivă, de a suferi arsuri solare:

•	 tipul I: persoane cu pielea foarte albă, roşcate, cu 
ochi albaştri sau verzi, cu sau fără pistrui, care nu se 
bronzează niciodată, dar se ard întotdeauna;

•	 tipul II: persoane cu pielea albă, ochi albaştri, păr 
blond sau şaten, care se ard frecvent la soare şi se 
bronzează uneori, cu dificultate;

•	 tipul III: persoane şatene cu ochi căprui, care se ard 
uneori la soare şi se bronzează relativ repede şi uşor;

•	 tipul IV: persoane brunete cu păr negru şi ochi negri 
sau căprui, care se bronzează întotdeauna şi practic 
se ard la soare numai în condiţii limită;

•	 tipul V: persoane cu pigmentaţie constituţională 
moderată (mediteranienii, asiaticii, metişii), care se 
bronzează uşor şi mult, dar nu se ard; 

•	 tipul VI: persoane cu pigmentaţie constituţională 
marcată (negrii), care nu se ard.

Ca exemple de populaţii putem aminti: pentru 
fototipul cutanat I populaţia scoţiană (celtică de origine), 
de regulă blonzi cu păr roşu şi pistruiaţi; pentru fototipul 
II populaţia din zonele nordice ale Europei; pentru 
fototipul III populaţia central-europeană iar pentru 
fototipul IV populaţia din sudul Europei şi cea din partea 
nordică a Mediteranei.

Trebuie să subliniem faptul că diversele fototipuri 
nu reprezintă rase umane diferite, ci doar o modalitate 
diferită de reacţie a melanocitelor faţă de expunerea la 
ultraviolete. Toţi oamenii au acelaşi număr mediu de 
melanocite pe centimetru pătrat de tegument, dar la unii 
acestea sunt mai active iar la alţii mai puţin active sau, ca 
în cazul fototipului I, aproape complet inactive.

De asemenea, mixajul populaţional permanent a 
făcut ca această clasificare în 6 fototipuri cutanate să fie 
doar orientativă şi diferite situaţii intermediare să apară 
peste tot.

Rămâne totuşi o clasificare utilă pentru recomandările 
de fotoprotecţie cu produse de tip ecran solar şi pentru 
orientarea procedurilor cu lumină laser sau lumină intens 
pulsată (IPL) în cabinetele de dermato-estetică.

După 1990, în Marea Britanie s-a elaborat un index 

UV, adică un sistem standardizat de măsurare a razelor 
ultraviolete solare, aflat la dispoziţia prezentatorilor 
meteo şi publicului larg. Indexul, cu o scară de valori de 
0-20 (în Europa nu se depășește cifra 10), are următoarele 
semnificaţii:

•	 1-2: soarele nu este nociv, prin urmare riscul general 
de expunere este minim; 

•	 3-4: risc scăzut pentru majoritatea oamenilor, cu 
excepţia celor cu piele foarte sensibilă (tip I şi II), care 
nu ar trebui să se expună fără protecţie;

•	 5-6: orice persoană cu piele albă sau brună necesită 
protecţie în momentul expunerii; risc minim prezintă 
populaţia neagră;

•	 7+: oricine, indiferent de culoarea pielii, trebuie să 
se protejeze; când valorile depăşesc cifra 10, cei cu 
piele albă prezintă un risc foarte mare, iar cei cu piele 
neagră, unul mediu.
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Radiaţia ultravioletă a soarelui este împărţită 
în trei clase: ultravioletele A, cu lungime de undă 
mare, ultravioletele B cu lungime de undă medie şi 
ultravioletele C cu lungime de undă mică.  

Ultravioletele de tip C sunt cele mai intens oncogene 
(generează cancere cutanate, mai ales melanoame) dar 
în majoritate sunt oprite în stratul de ozon al atmosferei. 
Una din catastrofele ecologice induse de om a fost 
tocmai afectarea stratului natural de ozon prin folosirea 
de fluorocarburi ca agenţi de răcire pentru frigidere, 
între anii 1960 – 1980. Odată cu interzicerea utilizării 
pe scară industrială a acestor fluorocarburi stratul de 
ozon este în refacere. Hazardul circulaţiei atmosferice a 
făcut ca zona cea mai afectată a stratului de ozon să se 
dispună deasupra Australiei (şi a Antarcticii, unde însă nu 
există populaţii umane stabile). Revenind la fototipurile 
cutanate, în Australia s-au combinat doi factori generatori 
de cancere cutanate: lipsa stratului de ozon şi populaţia 
alogenă provenită din Europa, majoritar din Anglia, cu 
fototip cutanat predominant de tip I şi II, adică cea mai 
sensibilă la efectul oncogen. Rezultatul a fost o creştere 
foarte mare a incidenţei cancerelor de piele şi mai ales 
a melanomului malign în acestă zonă, fapt care a impus 
crearea de programe speciale de depistare precoce a 
cancerelor cutanate în Australia.

Ultravioletele de tip A au o intensitate aproximativ 
constantă tot timpul zilei, sunt cele care induc fenomenul 
de bronzaj imediat pomenit mai sus, pătrund profund 
în tegument până la nivelul dermului şi induc un risc 
oncogen moderat. De altfel, ele sunt utilizate în diverse 
terapii dermatologice, inclusiv pentru psoriazis.

Ultravioletele de tip B sunt intense între orele 11-
16, reprezintă motivul pentru care între aceste ore se 

indică rămânerea la umbră sau cel puţin aplicare unor 
ecrane solare, pătrund doar în epiderm, dar induc un risc 
oncogen real, intens, prin afectarea ADN-ului celulelor 
bazale ale epidermului. Sunt responsabile totodată de 
bronzajul numit tardiv, de lungă durată.

În cazul ultravioletelor artificiale, de solar, lămpile 
respective produc un amestec de ultraviolete A şi B dificil 
de estimat, iar sursa lor se află în imediata apropiere a 
pielii, motiv pentru care se recomandă ferm utilizarea 
solarului cu multă prudenţă, nu mai mult de 12 şedinţe 
pe an.

Expunerea în exces la ultravioletele solare sau 
artificiale produce arsurile actinice. Într-o primă fază 
pielea devine roşie, apoi apar bule cu lichid gălbui şi în 
final pielea afectată se descuamează. Pentru oncogeneza 
cutanată faptul cel mai periculos este chiar această 
arsură actinică, ale cărei efecte negative nu apar imediat, 
ci cumulativ în timp, ceea ce înseamnă practic că fiecare 
episod de arsură actinică creşte riscul de oncogeneză 
cutanată prin însumare cu precedentele episoade. 
Riscul respectiv este mare pentru fototipurile cutanate 
I şi II, mediu pentru fototipurile III şi IV, mai scăzut dar 
niciodată redus la zero pentru fototipurile V şi VI. 

În concluzia articolului, pentru persoanele care 
se regăsesc în cadrul fototipurilor cutanate I şi II este 
recomandată utilizarea de ecrane solare la orice expunere 
a corpului la soare şi cu totul nerecomandată utilizarea 
solarului. Pentru fototipurile III şi IV este recomandată 
utilizarea de ecrane solare, chiar dacă sunt deja bronzate, 
în cazul când indexul UV anunţat de meteorologi 
depăşeşte valoarea de 5-6.
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