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Sunlight Research Forum (SRF)  
 
             Expozice UV záření podporuje ochranu proti rakovině  
 
    Veldhoven 23.9.2009 - Pravidelná mírná expozice UV záření přispívá k 
ochraně proti rakovin ě prsu, prostaty a kolorekta (tlustého střeva a konečníku) 
a proti nehodgkinským lymfomům (jedné nebo dvěma formám rakoviny 
lymfatických uzlin). K tomuto závěru dospěl tým holandských vědců pod 
vedením Hana von der Rhee z haagské klinické skupiny Hagaziekenhuis ve 
studii, která právě vyšla v odborném časopisu European Journal of Cancer 
Prevention. Von der Rhee a jeho spolupracovníci se ve svém článku rovněž 
zmiňují o skutečnosti, že způsob, jak veřejnost vnímá účinky expozice UV 
záření, zaostává za vědeckým poznáním. "Práce holandských výzkumníků opět 
dokazuje, že expozice UV záření má na lidské zdraví pozitivní vliv. Potenciální 
rizika spojená s příliš vysokou expozicí jsou široké veřejnosti dobře známa. Na 
druhou stranu zdraví prospěšné vlivy mírné expozice UV záření v přírodě nebo 
v soláriu se v informacích dostupných veřejnosti objevují příliš málo,"  
vysvětluje Ad Brand z organizace Sunlight Research Forum (SRF). 
  
    V rámci své studie holandský tým systematicky zkoumal a posuzoval vědecká 
zjištění dostupná v současné době, která se věnují souvislosti mezi expozicí UV 
záření a rakoviny vnitřních orgánů.  
      
    Sunlight Research Forum (SRF) je nezisková organizace se sídlem v 
Nizozemí. Jejím cílem je seznamovat širokou veřejnost s nejnovějšími 
lékařskými a vědeckými poznatky o účincích mírné expozice UV záření na lidi.  
      
    Prosím, povšimněte si:  
    Kompletní článek "van der Rhee, Han; Coebergh, Jan Willem; de Vries, 
Esther: Sunlight, Vitamin D and the Prevention of Cancer: A Systematic Review 
of Epidemiological Studies; in: European Journal of Cancer Prevention" je 
rovněž k dispozici ke stažení na webové adrese SRF 
www.sunlightresearchforum.eu.  
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