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Ochrona
przeciwsłoneczna
Wpływ promieniowania na skórę
W zakres promieniowania słonecznego
docierającego do powierzchni ziemi zalicza
się światło widzialne (400-800 nm), promieniowanie ultrafioletowe (200-400 nm) oraz
promieniowanie podczerwone (powyżej
800 nm)[1-9]. Szczególnie istotny klinicznie jest
wpływ promieniowania ultrafioletowego
(ang. ultraviolet radiation – UVR) na skórę
i organizm ludzki. Promieniowanie ultrafioletowe ze względu na swój wpływ na organizmy zostało podzielone na trzy podzakresy –
promieniowanie UVA w zakresie 320-400
nm, UVB o długości fali 280-320 nm i UVC
w zakresie 200-280 nm[1-9].
Promieniowanie UVC jest promieniowaniem krótkim, jest prawie całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową ziemi[1-7], dlatego w aspekcie fotoprotekcji nie rozpatrujemy jego negatywnego wpływu na skórę
i organizm ludzki.
Promieniowanie UVB stanowi około 35% promieniowania ultrafioletowego docierającego do powierzchni ziemi[3,5]. Jest to
promieniowanie silnie rumieniotwórcze, odpowiada za oparzenia słoneczne oraz pigmentację skóry. Jest promieniowaniem
o średniej długość fali, około 90% tego promieniowania zostaje zatrzymane przez warstwę rogową naskórka[1,6]. Promienie UVB
odpowiedzialne są głównie za uszkodzenie

naskórka – ogniskową hiperkeratozę, uszkodzenie bariery lipidowej oraz zmiany
w obrębie komórek Langerhansa, prowadzące do upośledzenia funkcji układu immunologicznego skóry[3-7]. Po naświetleniu skóry
nawet niewielką dawką promieniowania
ultrafioletowego następuje utrata wypustek
dendrytycznych komórek Langerhansa, zanik
ziarnistości Birbecka w cytoplazmie, a także
uszkodzenie DNA. Dochodzi także do
zmniejszenia zdolności prezentacji antygenów limfocytom T[10].
Promieniowanie UVA nie jest filtrowane
przez chmury i szyby, natomiast intensywność UVB jest najwyższa w godzinach południowych (między godziną 10 a 15) i jest ono
filtrowane przez chmury i szyby okienne[3,10].
Promieniowanie UVA jest 100-1000 razy mniej rumieniogenne od UVB, natomiast
znacznie częściej powoduje powstawanie
przebarwień natychmiastowych i opóźnionych[3-5]. Promieniowanie UVA wnika znacznie głębiej niż promieniowanie UVB. Około
50% promieniowania długiego dociera do
warstwy brodawkowej i siateczkowej skóry
właściwej[3,6]. Promieniowanie UVA powoduje uszkodzenia w obrębie fibroblastów,
komórek dendrytycznych skóry, komórek
śródbłonka naczyń, limfocytów T, komórek
tucznych, granulocytów, a także komórek
rozrodczych melanocytów i keratynocytów
znajdujących się w warstwie podstawnej na-
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skórka[11]. Pod wpływem promieniowania
UVA dochodzi do uszkodzenia włókien kolagenowych i elastylowych oraz naczyń krwionośnych[1-6]. Włókna sprężyste stają się ścieńczałe i pofragmentowane. Dochodzi do powstania tak zwanej elastozy posłonecznej,
czyli nagromadzenia nieprawidłowych mas
elastyny[2,4,5]. Promieniowanie UVA powoduje również zaburzenia funkcji proteoglikanów i glikozaminoglikanów wiążących wodę,
ale, choć w związku z mobilizacją procesów
regeneracyjnych ilość ich znacznie wzrasta,
nie mają one zdolności łączenia się z kolagenem, co w konsekwencji może prowadzić
do odwodnienia skóry[2,6]. W obrębie naskórka UVA wzmacnia efekt działania UVB,
głównie jednak powoduje uszkodzenie tkanki łącznej. W skórze właściwej dochodzi do
upośledzenia mikrokrążenia i zaburzeń angiogenezy[11]. Przewlekłe oddziaływanie UVA
może powodować również stan zapalny
skóry właściwej[9]. Innym efektem działania
UVR (promieniowanie ultrafioletowe) na keratynocyty jest indukcja apoptozy. Dotyczy
to zwłaszcza stanów, kiedy dochodzi do poparzenia słonecznego[10,11].
Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe może powodować zarówno stan zapalny w skórze, osłabienie funkcji skórnego
układu odpornościowego, uszkodzenie
DNA komórek skóry i naskórka oraz zaburzenia procesów naprawczych, co w konsekwencji może być przyczyną rozwoju niemelanocytowych nowotworów skóry[12].
Ekspozycja na UVR a nowotwory skóry
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost liczby zachorowań na zmiany przednowotworowe oraz nowotwory
skóry, u podłoża których leży nadmierna
i przewlekła eksponujących się na promieniowanie ultrafioletowe[10,13]. Charakterystyczne jest również powstawanie fotodermatoz, do których należą m.in.: wieloposta-
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ciowe osutki świetlne, pokrzywka świetlna,
opryszczki ospówkowate, świerzbiączka letnia[8]. U większości osób, zwłaszcza o jasnej
karnacji, ekspozycja na promieniowanie
ultrafioletowe prowadzi do rozwoju zwykłych znamion melanocytowych, a u osób
predysponowanych indukuje rozwój znamion dysplastycznych[14].
Do najczęściej spotykanych zmian patologicznych należą rogowacenie słoneczne
(actinic keratosis – AK), znamiona melanocytowe, raki podstawnokomórkowe (basal cell
carcinoma – BCC) oraz raki kolczystokomórkowe (squamous cell carcinoma –
SCC)[13]. Aż 80% raków podstawnokomórkowych i 75% raków kolczysto komórkowych występuje w miejscach eksponowanych na promieniowanie ultrafioletowe, takich jak głowa, szyja czy dłonie[15].
Wyniki badań potwierdzają, że zarówno
promieniowanie UVB, jak i UVA mają działanie kancerogenne. Kancerogeneza wynika
z uszkodzenia struktury DNA komórek
skóry[13,16]. Promieniowanie UVB jest około
1000 razy bardziej mutagenne niż UVA, dlatego promieniowanie UVB uważa się za najbardziej niebezpieczne dla człowieka[17]. Promieniowanie UVB powoduje uszkodzenie
wiązań pomiędzy zasadami pirymidynowymi[13,16,17]. W ten sposób tworzą się pirymidynowe dimery cyklobutanu, które mają właściwości mutagenne i wywołują zaburzenia
w transkrypcji i elongacji białek. Jeżeli uszkodzone pod wpływem promieniowania DNA
nie zostanie naprawione, powstają utrwalone mutacje najczęściej typu C ® T i CC ®
TT[13,16,17].
Promienie UVA działają natomiast w sposób pośredni, powodują generowanie
w tkankach wolnych rodników tlenowych
oraz reaktywnych form tlenu[13,16,17]. Wolne
rodniki, a zwłaszcza reaktywne cząsteczki tlenu (ROS) są odpowiedzialne za efekty toksyczne w tkankach[1,13,18-21]. Wolne rodniki powodują zarówno peroksydację lipidów bło-

nowych oraz uszkodzenia DNA i białek[13,16-21].
Peroksydacja lipidów inicjowana jest głównie
przez rodnikowe reaktywne formy tlenu[13,16,17]. Reakcje wolnorodnikowe w procesie peroksydacji powodują modyfikację struktury lipidów błonowych. Związki te zaburzają
prawidłową proliferację komórek i przekazywanie sygnałów wewnątrzkomórkowych.
Charakterystycznymi mutacjami powstającymi
pod wpływem UVA są T ® G[13,16-17].
Powtarzające się ekspozycje na promieniowanie UV mogą powodować mutacje białka supresorowego p53 lub w innych genach
kodujących antyonkogeny i w ten sposób
prowadzić do tworzenia się nowotworów
skóry[13,16-17]. Niezmienione funkcjonalnie białko p53 ma działanie protekcyjne przed uszkodzeniem genomu pod wpływem UVR[13].
Preparaty promieniochronne
Ze względu na niekorzystny wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę i organizm ludzki należy zwrócić szczególną uwagę
na stosowanie właściwej fotoprotekcji.
Organizm ludzki jest wyposażony w naturalne mechanizmy ochrony przed szkodliwym działaniem ultrafioletu[1-4,9-11]. Należą do
nich: wytwarzanie barwnika ochronnego –
melaniny przez melanocyty znajdujące się
w warstwie podstawnej naskórka, komórki
warstwy rogowej naskórka odbijające i pochłaniające większość UVB oraz warstwa lipidowa na powierzchni naskórka, absorbująca światło słoneczne w całym spektrum[4 18,22].
Rola melaniny jest silnie związana z ochroną
skóry przed działaniem wolnych rodników
generowanych poprzez działanie promieniowania UV[23]. Niestety, naturalna fotoprotekcja jest niewystarczająca, dla prawidłowej
ochrony organizmu niezbędne jest zastosowanie sztucznych metod ochrony przed
promieniowaniem ultrafioletowym.
Do najpopularniejszych metod ochrony
przed ultrafioletem należy: stosowanie pre-

paratów z filtrami UVA i UVB, przebywanie
w miejscach zacienionych, używanie parasoli
ochronnych oraz okularów chroniących
oczy oraz supelementacji antyoksydantów[24,24-25]
. Profilaktyka w zakresie fotoprotekcyjnym powinna rozpocząć się już w dzieciństwie i trwać przez całe życie[11]. Pozwala to
zmniejszyć ryzyko rozwoju rogowacenia słonecznego oraz nowotworów płaskonabłonkowych skóry[11,13,16,17].
Ze względu na mechanizm działania
i źródło otrzymywania filtry podzielono na fizyczne (mineralne) i chemiczne (organiczne)[24]. Filtry fizyczne są substancjami, których
mechanizm działania polega głównie na odbijaniu promieni słonecznych[24,25]. Jednakże małe cząstki nieorganicznych filtrów UV potrafią
także absorbować część światła padającego.
Połączenie absorpcji, odbicia i rozpraszania
prowadzi do ochrony w całym spektrum
UVA i UVB[22]. Działanie filtrów chemicznych
opiera się na pochłanianiu energii promieniowania ultrafioletowego przez aromatyczną
grupę karbonylową w ich cząsteczkach oraz
odbijaniu promieniowania o fali dłuższej niż
380 nm[24,26]. Wykaz substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania
w produktach kosmetycznych zawarty jest
w załączniku VI rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1223/2009.
Filtry fizyczne są substancjami pochodzenia mineralnego. W kosmetykach stosuje się
dwa typy produktów – barwne pigmenty
o wielkości cząsteczek 200-300 mm oraz tlenek cynku i tlenek tytanu o cząsteczkach zmikronizowanych, wielkości poniżej 100 nm[26,27].
Pierwsza grupa związków – tlenek cynku,
tlenek tytanu, tlenek żelaza oraz układ mikatlenek tytanu są stosowane najczęściej
w produktach barwnych[24,26], dlatego że pozostawiają biały podkład na powierzchni
skóry. Zmikronizowane tlenki cynku i tytanu
nie powodują efektu białego osadu na
skórze, dobrze załamują światło, powstaje
cienka przeźroczysta warstwa ochronna,
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dlatego stosuje się je w większości kremów
i emulsji promieniochronnych[28]. Ogromną
zaletą filtrów mineralnych jest ich bezpieczeństwo[26-30]. Filtry mineralne bardzo rzadko wywołują reakcje alergiczne czy toksyczne, dodatkowo w klasycznej postaci nie
przenikają w głąb naskórka – pozostają na
powierzchni warstwy rogowej, dlatego mogą być stosowane w produktach dla dzieci
i alergików[24,26-30]. Zaleca się, aby postaci zmikronizowanej nie stosować w aerozolach ze
względu na ryzyko niekorzystnych efektów
w płucach[27]. Istnieją również doniesienia
o potencjalnych efektach toksycznych, które
mogą wystąpić po aplikacji na uszkodzoną
skórę, ze względu na większe ryzyko wnikania nanocząsteczek[27,28]. Penetracja nanocząsteczek w głąb skóry jest przedmiotem licznych badań, w większości z nich wykazano,
że zmikronizowane filtry fizyczne wnikają jedynie w głąb warstwy rogowej naskórka, dlatego oddziaływanie ogólnoustrojowe jest
wątpliwe[27,31,32].
Filtry chemiczne w zależności od spektrum działania można podzielić na dwie grupy – filtry o wąskim spektrum, chroniące jedynie przed UVA lub przed UVB oraz filtry
o szerokim spektrum – UVA oraz UVB[26].
Do filtrów działających w zakresie UVB należą: pochodne kwasu p-metoksycynamonowego, pochodne benzylidenokamfory (min.
Eusolex 6300®), kwas fenylobenzoimidazolosulfonowy (Eusolex® 232), pochodne kawasu p-aminobenzoesowego (PABA), pochodne kwasu salicylowego oraz oktokrylen[24,26].
Ochronę przed promieniowanim UVA
zapewniają pochodne dibenzoilometanu
(np. Parsol 1798®), fenylobenzimidazol oraz
bardzo stabilna pochodna benzylidenokamfory – Mexoryl SX[24,26].
Do filtrów zapewniających ochronę
w pełnym spektrum ultrafioletu, dzięki
dwum maksimum absorpcji, należą: fenylobenzotriazole (Mexoryl® XL oraz Tino-

sorb®), triazyna (Tinosorb® S – rozpuszczalny w tłuszczach oraz Tinosorb® M – rozpuszczalny w fazie wodnej) oraz beznofenony[24,26].
Starsze filtry chemiczne – pochodne PABA oraz kwasu salicylowego, ze względu na
niewielkie rozmiary cząsteczek i lipofilne właściwości, mogą wnikać w głąb naskórka i wywoływać reakcje niepożądane w postaci
alergii czy podrażnień skóry[24,27], dlatego
u osób szczególnie wrażliwych zaleca się
stosowanie klasycznych filtrów mineralnych.
Preparaty nowsze są najczęściej nierozpuszczalne i tym samym bezpieczniejsze[24, 26].
W preparatach kosmetycznych stosuje
się najczęściej mieszaninę kilku filtrów chemicznych z filtrami fizycznymi. Takie połączenie substancji ma zapewniać ochronę
w całym spektrum ultrafioletu oraz możliwość zmniejszenia stężenia każdego z filtrów[19,26-30].
Stopień ochronnego działania preparatu
określa się za pomocą międzynarodowego
wskaźnika SPF (ang. sun protective factor),
który informuje o stopniu ochrony przed
działaniem promieniowania UVB (jest silnie
rumienotwórcze). Wskaźnik SPF określa stosunek minimalnej dawki rumieniowej (minimal erythemal dose – MED) między skórą
chronioną a skórą bez ochrony kremem z filtrem UV[11,27,33].
W celu określenia stopnia ochrony przed
promieniowaniem UVA stosuje się metodę
zapobiegania natychmiastowej pigmentacji –
IPD (immediate pigment darkening) oraz zapobiegania odległej pigmentacji – PPD (persistant pigment darkening)[11,27,33].
Bardzo istotny jest sposób aplikacji preparatów promieniochronnych, należy nakładać w ilości 2 mg na cm2 (w przybliżeniu łyżeczkę na twarz i szyję); przy takim stężeniu
preparatu dokonuje się pomiaru współczynnika SPF. Filtry UN należy aplikować co dwie
godziny. Kosmetyki promienioochronne należy nakładać na 15-20 minut przed ekspo-
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zycją na promieniowanie, należy je również
nakładać po każdym kontakcie z wodą, piaskiem, odzieżą czy ręcznikiem[27,33-35]. Badania
pokazują, że dla dorosłej osoby przy aplikacji
na całe ciało należy użyć około 30 ml preparatu[33]. Należy pamiętać, że ochrona przed
promieniowaniem UV jest również niezbędna zimą, szczególnie w trakcie aktywności na
świeżym powietrzu (śnieg doskonale odbija
promienie słoneczne).
Stosowanie filtrów a ryzyko
nowotworów skóry
Australijskie badania wskazują jednoznacznie, że regularne stosowanie preparatów promieniochronnych o szerokim spektrum UVA/UVB (SPF 16) zmniejsza ryzyko
występowania rogowacenia słonecznego
oraz raka kolczystokomórkowego[33]. Australijscy badacze wykazali również zmniejszenie
ilości nowych zachorowań na czerniaka
u pacjentów biorących udział w badaniach[33].
Wyniki innych badań wskazują na znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia niemelanocytowych raków skóry (SCC i BCC)
u osób rasy kaukaskiej przy zastosowaniu regularnej fotoprotekcji[36].
W kolejnych badaniach wykazano, że zastosowanie mieszaniny filtrów mineralnych
w połączeniu z filtrem chemicznym – Mexorylem SX zmniejszało ryzyko uszkodzenia
białka p53 (pośrednio ryzyko nowotworów
skóry), zmniejszało ryzyko uszkodzenia
DNA przez reaktywne formy tlenu oraz obniżało prawdopodobieństwo wystąpienia fotoimmunosupresji. Zastosowanie Mexorylu
SX obniżało również ryzyko wystąpienia
przebarwień[37].
W badaniach dotyczących wpływu regularnej fotoprtekcji na rozwój rogowacenia
słonecznego i niemelanocytowych raków
skóry u osób po transplantacji narządów,
gdzie przy przeszczepie nerki ryzyko raka
podstawno komórkowego wzrasta 100-
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krotnie[13,38], wykazano, że zastosowanie kremu o szerokim spektrum działania UVB
i UVA o SPF 50+, aplikowanego codziennie
przez 24 miesiące istotnie zmniejsza liczbę
ognisk rogowacenia słonecznego oraz raków – podstawno komórkowego i kolczystokomórkowego[39].
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