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Rosaceas panaszok 
A rosacea fllleg az arc kozepsll teriiletein ertdgulatokkal, gyuf

ladt es gennyes csom6kkal jelentkezd bllrbetegseg. A panaszol: 
napjf!ny hatdsdra rendszerint rosszabbodnak. 

A rosacea meqjeleneseben 
az orokletes tenyezok mellett 
a hormonalis valtozasok is ton

tos szerepet jatszanak. A beteqseq fer
fiakon is kialakulhat, azonban noknel 
gyakrabban fordulnak el6 a panaszok. 
Az els6 tOnetek gyakran 40-50 eves kor 
korul, a menopauza idoszakaban jelent
keznek - rnaqyarazza dr. Vincze IIdik6, 
a Budai Allerplakozpont b6rgy6gyasz

kozmetol6gusa. Az arcon kialakult tune

tek gyakran osszefOggnek egyeb gyo
mar-bel rendszeri betegsegekkel is, de 
a rosacea hattereben vernyomas-lnqa
dozas, az ertaqulatot fokoz6 elelrnisze
rek gyakori es tulzott logyasztasa, ne
hany esetben az arcboron el6skod6 at
ka~ is allhatnak. 

A piro odastol 
az eltorzult orrig 
A rosacea letolyasa soran a kezdetben 

enyhe panaszok egyre fokoz6dnak, 
a klinikai kepnek meglelel6en harem 
stadlurnot kulonboztethetunk meg. 

Else tOnete az arcon jelentkez6 bor
pir, amely kezdetben rnulo jellegO, ne
hany percig tarto arcpirulas, rneleqseq

erzet lehet, kesobb azonban tart6san 
megmarad6 ertaqulatok eszlelhet6k. 

A kovetkezo tazisban a borpir, 

ertagulatok mellett az orcakcn, orron, at
lon, homlokon, gyulladt, gennyes cso
m6k is megjelennek, melyek a nyak b6

ren, a szem kornyeken is el6lordulhat 
nak. 

Nehany ev vagy evtized utan kialakul
hatnak a betegseg harmadik stadiumara 
jellemz6, sOrOcsoportokban elhelyezke
d6 esom6k, melyek osszelOgg6ve val
hatnak. F6kent fertiaknal az arc egyes 

reszein - jellemz6en az orr vagy az all 
terOleten - faggyumirigy es kot6szoveti 
burjanzas jelentkezik, fgy alakul ki 
a rhynophymakent, vagyis karfiolsze
rOen megvastagodott b6r neven ismert 

torzft6 elvaltozas. 

Dieta, napvedelem 
es borapolas 
A rosacea tOnetei rendszerint rohamok

ban alakulnak ki, tOnetes es tOnetmen
tes peri6dusok valtakozhatnak hosszabb 
id6n keresztOl. 

A terapia ket lontos eleme hogy ere
sitsOka kiserek talat, s ezzel parhuza
mosan kerOljOk az olyan tenyezoket, 
melyek az erek tagulasat tokozhatjak, 
Gyulladasos fazisban nyugtat6, lert6tle
nit6 hatasu keszftrnenyeket alkalmazunk 
helyileg es szukseq szerint bels6 keze
leskent is. 

Fontos a rosacaas tOneteket kivalto 

vagy sulyosblto betsqseqek kezelese is. 
A tOnetek tellanqolasat megfelel6 die

taval, bizonyos eletrnodbeli tanacsok 
rneqtartasaval es a rosaceas b6r apola
sara kifejlesztett kozmetikumok alkalma
zasaval is megel6zhetjOk. 

Javasolt a verboseqet, kipirulast oko
z6 elelmiszerek, italok kerulese, fgy 
alkohol, ill. forr6, er6s Wszeres etelek 
toqyasztasa nem aianlott, 

A naptenynek szinten provokalo sze
repe van, javasolt mar az els6 napsuga
rak megjeleneset6\ magas taktorszarnu 
lenyved6 krsrnmal 6vni a b6rt. A szau

nazas verboseqtokozo hatasa miatt 
szinte n kerOlend6. 

A kozmetikumok rneqvatasztasanat 
OgyeljOnk arra, hogy a keszftmenyek ko
zOI ne az olajos es vazelinalapu terrne
keket valasszuk, mert azok elzarjak 
a laggyumirigyek kivezet6 nytlasat, fgy 
a gyulladas kialakulasat tokozzak, 
A rosaceae b6r apolasara kOlonosen 
idealisak az olyan osszetev6ket tartal
maz6 illatanyag- es szinezekmentes ke
szftmenyek, melyek a hidratal6 hatason 
tul vedik es er6sftik a veredenyek falait, 

csokkentik a b6r kipirosodasat, es vedel
met nyujtanak a napsugarak karos hata
saival szemben. 
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Gy6gyszerfejleszte Kft. szo
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