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Nu toți sunt negi
Negii sunt leziuni benigne ale pielii. Aceștia
sunt umflături la suprafața pielii datorită
îngroșării acesteia, asprii la atingere și cu
margini bine definite.
Aceștia sunt produși de unele tipuri de
papilomavirus uman.
Alte umflături mici sau leziuni ridicate pe piele
pot fi confundate cu veruci, dar sunt de fapt
alte tipuri de leziuni benigne care nu trebuie
tratate.

mărime odată cu vârsta. Există și înclinație
genetică.

•

Umflături de consistență fermă și de
dimensiuni variabile, de culoare închisă
(deși pe pielea deschisă pot avea un ton
roz). Aceste leziuni ale pielii sunt mici
cicatrici interne pe piele. Se numesc
dermatofibroame.

Apar mai ales la adulți și mai ales la picioare.

•

Umflături întunecate cu acumulare de piele
uscată. Numele său este cheratoza
seboreică. Este cea mai frecventă leziune a
pielii, în special la persoanele în vârstă. Are
o componentă ereditară. Nu este obișnuit să
apară înainte de vârsta de 30 de ani.
TOATE aceste leziuni sunt BENIGNE (adică,
bune, fără malignitate) și nu provoacă
disconfort. UN au nevoie de tratament. Sunt
tratate exclusiv din motive estetice. Chiar
dacă toate aceste leziuni sunt eliminate,
apar mai multe în timp. Doar leziunile izolate
care cauzează disconfort sunt tratate sau
îndepărtate.

Ce leziuni pot fi confundate cu negii?

Umflături mici și moi, separate de piele de
•o tulpină
sau pedicul. Acestea sunt situate

în zonele de frecare, gât, axile, inghinale,
pleoape sau sub sâni. Aceste mici creșteri
benigne se numesc papiloame cutanate
dacă diametrul lor este mai mic de 5 mm
și fibroame moi dacă este mai mare. Sunt
foarte frecvente, mai ales la persoanele
supraponderale și dacă poartă haine strânse
sau lanțuri. Numărul lor crește odată cu vârsta
Există o predispoziție familială. Ar trebui
evitată frecarea în zonele afectate.

•

Umflături cu diametrul de 1-6 mm, roșu
aprins, de obicei pe trunchi. Acestea sunt
așa-numitele puncte de rubin.
Acestea sunt creșteri vasculare benigne,
foarte frecvente și în creștere ca număr și

Legea prevede în mod explicit că sănătatea
publică nu include tratamentul leziunilor
din motive estetice.
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