
O zaščiti pred 
soncem moramo 

poučiti že naše 
najmlajše. Osebi 

na fotografiji je 
sonce že opeklo po 
rokah, saj se nista 

pravočasno zaščitila 
pred soncem.

Piše: Špela Slana, 
dr. med., spec. dermatologije

Resnica o kozmetičnih izdelkih za
ZAŠČITO PRED SONCEM

aktualno

Sredstva za zaščito pred soncem so 
pomembna pri varovanju pred škodljivim 
delovanjem UV-žarkov. Obstajajo številni 
dokazi o njihovem vplivu na zmanjšanje 

fotokarcinogeneze in fotostaranja kože, a 
se pojavljajo pomisleki o varnosti njihove 

dolgotrajne uporabe. Koristni učinki 
prepričljivo odtehtajo morebitna tveganja, 

saj pravilna uporaba zaščitnih krem 
dokazano zmanjša pojavnost kožnega raka.
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so manj učinkoviti in vodoodporni 
kot padimat O. Organski UVA-
absorberji nudijo širokospektralno 
UVB- in UVA-zaščito. Med njimi so 
najpomembnejši benzofenoni.

Varnost in testiranja

Do danes so bile opravljene že 
številne raziskave o varnosti UV-
filtrov, tako laboratorijske kot na 
živalih in ljudeh. V primeru in vitro 
raziskav so se pojavljali škodljivi 
ali toksični učinki na celicah, ko pa 

so bile iste snovi uporabljene na 
koži živali ali ljudi, ni nikoli prišlo 
do škodljivih vplivov na kožo ali 
notranje organske sisteme. Vse 
dosedanje znanstvene raziskave o 
uporabi UV-filtrov niso pokazale 
dolgoročnih negativnih vplivov na 
kožo ali splošno zdravje ljudi, niti 
pri odraslih niti pri otrocih.  Še več, 
tudi če so bila sredstva za zaščito 
pred soncem več dni uporabljena na 

prizadeti koži, kot je npr. luskavica, 
dermatitis, sončne opekline, 
odrgnine, ravno tako ni bilo prisotnih 
nikakršnih poslabšanj ali škodljivih 
vplivov na kožo. 

Molekule UV-filtrov ne prehajajo 
zgornje plasti kože, zato do škodljivih 
sistemskih vplivov ne more priti. 
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Ponavljajoče se izpostavljanje UV-
žarkom povzroča večje tveganje 
za razvoj nemelanomskega 
kožnega raka, v primeru 
malignega melanoma pa raziskave 
ugotavljajo predvsem povezavo 
s hudimi sončnimi opeklinami v 
otroštvu.

Z
godovina uporabe zaščitnih izdelkov pred soncem sega 
že v antično Grčijo, kjer so na slikah upodobljeni ljudje, ki 
se pred soncem zakrivajo s širokimi pokrivali, pajčolani in 
oblačili; dežniki senčniki so bili prisotni v antičnem Egiptu, 

Mezopotamiji, Indiji in na Kitajskem. Leta 1891 je Hammer v 
Stuttgartu izdelal prvi losjon in mazilo s kininom, kar predstavlja 
začetek izdelave sredstev za zaščito pred soncem. Od takrat so 
se razvijale in pojavljale vedno nove spojine, ki so služile kot UV-
blokatorji.

Čemu UV-filtri?

UV-filtri z vpijanjem ali odbijanjem preprečujejo delovanje 
sevanj v območju UVB-žarkov, ki so približno 1000-krat 
močnejši povzročitelji rdečine / opekline kot UVA–žarki. 
Danes zaščitni pripravki poleg UVB-filtrov vsebujejo tudi 
snovi, ki znižujejo prehajanje UVA-žarkov v kožo, 
kar poznamo kot t. i. širokospektralna zaščitna 
sredstva. UVA-žarki so daljših valovnih 
dolžin, prodirajo globlje v kožo in so glavni 
krivec pospešenega staranja. V Evropski uniji 
je trenutno registriranih 26 učinkovin, ki se 
uporabljajo kot UV-filtri. 

Različno delovanje

UV-filtre delimo na anorganske (UV-blokerji) in 
organske (UV-absorberji). V 90. letih prejšnjega 
stoletja je skokovito porasla uporaba anorganskih 
UV-blokatorjev, ki delujejo tako, da odbijajo ali 
razpršijo vidno svetlobo, UV- in infrardeče sevanje. 
Danes se uporabljata večinoma cinkov oksid in 
titanov dioksid, ki sta fotostabilna, za učinkovito 

delovanje pa 
ju je treba na 
kožo nanesti 
v debelem 
sloju, da 
odboj žarkov 
zadostuje. 

Organski UVB-
absorberji 
absorbirajo 
UVB-žarke 

in prehajajo v višja energetska stanja, energijo 
pa oddajajo v obliki toplote. Najučinkovitejša iz 
te skupine je PABA, vendar so jo zaradi poročil 
o kontaktnih alergijskih reakcijah večinoma 
nadomestili z manj učinkovitimi derivati, kot je 
padimat O. Cinamati, vključno z oktinoksatom 
in cinoksatom, so trenutno najbolj 
priljubljeni UVB-filtri, ker redko 
dražijo in zabarvajo kožo, vendar 

V zvezi s stranskimi učinki so bili 
zabeleženi primeri fototoksičnih ali 
fotoalergijskih reakcij pri uporabi 
izdelkov z organskimi filtri, vendar 
so takšne reakcije možne tudi pri 
uporabi drugih kozmetičnih izdelkov 
ali domačih zeliščnih preparatov, kot 
je na primer šentjanževo olje.

Danes nanodelci

V zadnjih letih se v zaščitnih 
sredstvih uporabljajo mineralni filtri 
v velikosti nanodelcev, ki so estetsko 
bolj sprejemljivi za uporabnike, 
ker ne puščajo belih sledi na koži. 
Tudi z nanodelci so bile izvedene 
varnostne raziskave, ki niso pokazale 
nikakršnih škodljivih vplivov na kožo 
ali zdravje človeka. V raziskavi na 
živalih so nanodelce mineralnih 
filtrov celo vbrizgali v žilo in tudi ob 
tem ni prišlo do škodljivih posledic za 
zdravje. Uporaba izdelkov za zaščito 
pred soncem je zato nujna, varna in 
prijazna do uporabnikov.
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