
STRESZCZENIE

Naturalne mechanizmy ochronne skóry sygnalizują o  szko-
dliwym działaniu promieni słonecznych poprzez wystąpie-
nie rumienia oraz wzmożonego wydzielania potu. Skraj-
nie niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego 
na skórę jest zjawisko immunosupresji, które może prowa-
dzić do powstawania ognisk nowotworowych skóry. Skutecz-
na ochrona przeciwsłoneczna opóźnia procesy fotostarzenia 
skóry, zapobiega poparzeniom słonecznym oraz tworzeniu 
się nowotworów. Dostępne preparaty ochronne wykazują co-
raz wyższą fotostabilność. 

Celem pracy było przedstawienie fundamentalnych zagad-
nień z zakresu ochrony przeciwsłonecznej oraz wyjaśnienie 
istoty naturalnych mechanizmów ochronnych ludzkiej skó-
ry. W  artykule wyjaśniona została również klasyfikacja fil-
trów promieniochronnych z podziałem na mineralne (fizycz-
ne) oraz chemiczne. 

Słowa kluczowe: ochrona przeciwsłoneczna, fotostarzenie, 
kosmetyki promieniochronne, kosmetyki z filtrem UV, filtry 
UV, współczynnik SPF

ABSTRACT

The natural protective mechanisms of the skin indicate the 
harmful effects of sunlight, by the appearance of erythema 
and increased sweat secretion. The extremely unfavourable  
influence of solar radiation on the skin is the phenomenon of 
immunosuppression, which can lead to the formation of skin 
cancer foci. Effective sun protection delays skin photoaging, 
prevents sunburn and the formation of cancer. The available 
sun-protective preparations show increasing photostability.

The aim of the work was to present fundamental issues in 
the field of sun protection and to explain the essence of the 
natural protective mechanisms of human skin. The article 
also explains the classification of sunscreen filters, divided 
into mineral (physical) and chemical ones.
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Kosmetyka przeciwsłoneczna  
jako podstawowa ochrona  

przed fotostarzeniem
Sunscreen cosmetics as basic protection against photoaging

WSTĘP
Wraz ze wzrostem świadomości społecznej, nastąpił znacz-
ny rozwój kosmetyki zwanej powszechnie kosmetyką prze-
ciwsłoneczną. Ten sektor branży kosmetycznej koncentruje 

się na zapobieganiu realnym skutkom fotostarzenia, tj. prze-
barwieniom, poparzeniom, utracie gęstości skóry, zmarszcz-
kom, a nawet zmianom nowotworowym [1-3]. Promieniowa-
nie słoneczne w małych dawkach wykazuje korzystny wpływ 
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na zdrowie człowieka, stymulując syntezę witaminy D w or-
ganizmie. Efekt ten można osiągnąć poddając ciało ekspozy-
cji na promieniowanie słoneczne około 10-15 minut dziennie 
(dla osób o jasnej karnacji). Wydłużenie czasu, bez stosowa-
nia skutecznej ochrony przeciwsłonecznej może mieć nega-
tywne skutki na stan skóry [4-6]. Z biochemicznego punktu 
widzenia, początkowym objawem szkodliwego wpływu pro-
mieni słonecznych na skórę jest uwolnienie w organizmie hi-
staminy, która powoduje rozszerzanie się naczyń krwiono-
śnych i  wywołanie rumienia, czemu towarzyszy wzmożone 
wydzielanie potu [7]. Skrajnie niekorzystnym dla zdrowia jest 
uszkodzenie kwasu deoksyrybonukleinowyego (DNA, deoxy-
ribonucleic acid), odgrywającego ważną rolę w  immunosu-
presji, która polega na zmniejszeniu liczby komórek anty-
genowych. Przy zaburzonym funkcjonowaniu komórkowego 
mechanizmu naprawczego, może to skutkować tworzeniem 
się ognisk nowotworowych skóry [7, 8].

MECHANIZM NATURALNEJ OCHRONY 
PRZECIWSŁONECZNEJ
Brunatny odcień skóry pod wpływem promieniowania ultra-
fioletowego (UV, ultraviolet radiation) powstaje za sprawą me-
lanogenezy. Ten biochemiczny proces polega na przemianie 
bezbarwnego aminokwasu (tyrozyny) w komórkach zwanych 
melanoblastami na brązową melaninę. Melanoblasty są ma-
cierzystymi komórkami melanocytów – komórek barwni-
kowych stanowiących naturalny system ochronny naskór-
ka. Zadaniem melanocytów jest pochłanianie promienio-
wania ultrafioletowego w  zakresie długości fali 1-380 nm 
światła widzialnego, a także promieniowania podczerwone-
go [9]. Mechanizm tej ochrony związany jest z wytwarzaniem 
przez melanocyty barwników – czarnobrązowego (eumelani-
ny) oraz żółtoczerwonego (feomelaniny) – wskutek przemian 
enzymatycznych. Melaniny pełnią dla skóry funkcję ochron-
ną, wykazując działanie antyoksydacyjne, którego skutecz-
ność porównywalna jest z witaminą E (tokoferolem) [2, 3, 9]. 

Kolejnym z  elementów naturalnego systemu obronnego 
skóry przed skutkami oddziaływania promieni UV, jest po-
grubienie warstwy rogowej naskórka. Zjawisko to powoduje, 
że część promieniowania jest rozpraszana oraz pochłaniana 
w powierzchniowej warstwie naskórka, a zatem nie dociera do 
głębszych warstw skóry [10]. Innym ważnym mechanizmem 
pełniącym funkcję systemu obronnego skóry jest wytwarza-
nie kwasu urokaninowego. Jego synteza zachodzi poprzez od-
szczepienie amoniaku z histydyny. Kwas urokaninowy jest na-
turalnym składnikiem ludzkiego potu i wykazuje zdolność do 
absorpcji promieniowania UVB, niwelując tym samym nega-
tywne skutki jego działania [7, 8]. Organizm ludzki w pewnym 
stopniu może samodzielnie zapobiegać tworzeniu się wol-
nych rodników (zarówno tlenkowych -O, hydroksylowych -OH, 
jak i nadtlenkowych -OOH) przez bezpośrednie ich niszczenie 
bądź przerywanie reakcji ich powstawania. Związkami odpo-

wiedzialnymi za tę funkcję obronną skóry są: karoten, karote-
noidy, witamina C, tokoferole; związki niskocząsteczkowe za-
wierające aminokwas histydynę – anseryna, karnozyna, ko-
enzym Q10, kwasy tj.: liponowy i moczowy [11]. W organizmie 
ludzkim funkcjonują również enzymatyczne procesy niszcze-
nia wolnych rodników, które oparte są na aktywności dysmu-
tazy ponadtlenkowej i  katalazy [11]. Dysmutaza ponadtlenko-
wa powoduje przemianę anionorodnika tlenowego w nadtle-
nek wodoru, natomiast katalaza rozkłada nadtlenek wodoru 
do tlenu i wody zgodnie z reakcją [12]:

2H2O2 → 2H2O + O2

Prócz swoistych mechanizmów obronnych, skóra wykazuje 
również procesy samonaprawcze, które sprowadzają się do:
• naprawy uszkodzeń w DNA za sprawą mechanizmów en-

zymatycznych,
• regeneracji na drodze enzymatycznej zużytych substancji 

przeciwwolnorodnikowych,
• regulacji syntezy lipidów oraz uzupełnieniu ubytków hy-

drolipidowej bariery skóry [13].
Naturalne mechanizmy samonaprawcze skóry mogą być 

jednak niewystarczające w wypadku nadmiernego narażenia 
na działanie promieni UV, stąd też tak istotna jest prewencja 
przed niekorzystnymi skutkami ekspozycji na słońce spro-
wadzająca się do stosowania preparatów zawierających filtry 
UVA i UVB.

RODZAJE PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO  
JAKO KRYTERIUM OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ 
W KOSMETYCE
Promieniowanie słoneczne jest emitowanym przez słoń-
ce promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długo-
ści fal, a są nimi: podczerwień (IR, infrared), światło widzialne 
(VIS, visible) oraz promieniowanie ultrafioletowe (UV, ultra-
violet), rys. 1 [14].

Z technicznego punktu widzenia, można określić dwa fun-
damentalne kryteria podziału filtrów UV: kryterium surow-
cowe oraz kryterium ochrony przeciwsłonecznej. Obydwa te 
kryteria jako cechy filtrów przeciwsłonecznych są współza-
leżne, ponieważ określony filtr UV ma właściwą sobie sku-
teczność ochrony. Według kryterium surowcowego, można 
rozróżnić filtry mineralne (fizyczne) oraz chemiczne. Podsta-
wową różnicą pomiędzy nimi są odrębne mechanizmy ochro-
ny przeciwsłonecznej. Działanie filtrów mineralnych polega 
na odbijaniu, a następnie rozproszeniu padających promieni 
słonecznych, natomiast filtry chemiczne absorbują (pochła-
niają) promieniowanie słoneczne. Z kosmetycznego punktu 
widzenia różnica ta jest o tyle istotna, że według wielu donie-
sień naukowych, proces pochłaniania promieni słonecznych 
na powierzchni skóry przez filtry chemiczne nie jest obojętny 
dla jej zdrowia, a także zdrowia całego organizmu. Natomiast 
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z użytkowego punktu widzenia, filtry mineralne jako cząstki 
stałe pozostawiają na powierzchni skóry biały film ochronny, 
który dla niektórych konsumentów może być uciążliwy. Coraz 
częściej jednak filtry fizyczne występują w formie zmikroni-
zowanej lub w postaci nanocząstek, przez co częściowo wni-
kają w naskórek, powodując tym samym częściową absorp-
cję promieniowania słonecznego, a  jednocześnie jego odbi-
cie i  rozproszenie. Ponadto tlenkowe filtry fizyczne tj. ZnO, 
TiO2 oraz CeO2 mają właściwości katalityczne i fotokatalitycz-
ne (przyspieszenie reakcji chemicznej lub jej inicjacji w wyni-
ku działania promieniowania UV) [15].

Kryterium ochrony przeciwsłonecznej rozumiane jest jako 
protekcja przed danym rodzajem promieniowania, tj.  UVA, 
UVB i  UVC. Ostatnimi czasy coraz częściej pojawiają się na 
rynku kosmetycznym składniki o działaniu chroniącym przed 
promieniowaniem podczerwonym (IR), a nawet tzw. światłem 
niebieskim, które emitowane jest przez ekrany urządzeń elek-
tronicznych. Wymienione rodzaje promieniowania różnią się 
od siebie długością fali, a co za tym idzie wpływem na skórę. 
Dla przykładu, sterole skóry pod wpływem działania promie-
niowania UVB o  długości fali 290-315 nm, ulegają przemia-
nie w dobroczynną dla zdrowia witaminę D. Promienie UV od-
działując na zakończenia nerwowe w skórze, sprawia, że jest 
ona lepiej unaczyniona, elastyczniejsza i odporna na infekcje. 
Aktywują ponadto poprawę gospodarki mineralnej organi-
zmu (zwłaszcza fosforu i wapnia), powodują wzrost poziomu 
hemoglobiny, ilości erytrocytów i przyczyniają się do obniże-

nia ciśnienia krwi. Pod wpływem działania promieni słonecz-
nych wzrasta również poziom przemiany materii. [5, 16].

Promieniowanie UVC jako najbardziej energetyczne jest 
szczególnie niebezpieczne dla ludzkiej skóry. Promienie UVC 
o długości fali z zakresu 250-270 nm jest wysoce skuteczne 
w  niszczeniu mikroorganizmów. Działanie przeciwdrobno-
ustrojowe polega na tworzeniu nadtlenków i wolnych rodni-
ków oddziałujących na komórki bakterii. Najbardziej podat-
ne na promieniowanie UVC są bakterie i wirusy, nieco mniej 
drożdże, a  najmniej pleśnie. W  gałęziach przemysłu, w  któ-
rych zachowanie czystości mikrobiologicznej jest niezbędne 
(np. linie produkcyjne branży żywnościowej, farmaceutycz-
nej), wykorzystuje się nowe technologie naświetlania bakte-
riobójczego ze źródłami LED UVC (light emitting diode) [1, 17].

Promieniowanie UVB indukuje powstawanie immunosupre-
sji, czyli osłabienia reakcji immunologicznej, co sprzyja powsta-
waniu nowotworów. Powoduje także uwalnianie melaniny, któ-
ra razem z komórkami głębszych warstw naskórka migruje na 
powierzchnię skóry, tworząc stosunkowo trwałą opaleniznę. 
Z biegiem czasu komórki oraz cząsteczki melaniny obumierają, 
a opalenizna znika. Promienie UVB są również przyczyną opa-
rzeń słonecznych w postaci silnego zaczerwienienia, czyli tzw. 
rumienia fotochemicznego. Powstaje on na skutek uwalniania 
histaminy, która wywołuje rozszerzenie naczyń krwionośnych. 
Intensywność powstałego rumienia zależy od: 
• długości fali promieniowania, 
• typu skóry i ewentualnej jej wrażliwości,

Rys. 1 Zakresy długości fal promieniowania słonecznego. Opracowanie na podstawie: [4, 7, 29]
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• intensywności emisji promieniowania,
• okolic skóry poddanych ekspozycji na promieniowanie sło-

neczne,
• czasu ekspozycji na promieniowanie słoneczne,
• odległości naświetlanego obiektu od źródła promieniowa-

nia [7-9].
Promieniowanie UVA jest najmniej energetyczne, przez co 

stosowane jest powszechnie w solariach. Obecnie wiadomo, 
że promieniowanie UVA indukuje powstawanie wolnych rod-
ników, które penetrują w  głąb warstw skóry, niszcząc DNA. 
Warto zatem podkreślić, że promieniowanie to ma zdolność 
do głębokiego wnikania w skórę, powodując destrukcję włó-
kien kolagenowych za sprawą oddziaływania wolnych rodni-
ków i  reaktywnych form tlenu. Promieniowanie UVA może 
wywołać powstawanie objawów fotostarzenia skóry, a  tak-
że przebarwień oraz zmian nowotworowych. Pod wpływem 
oddziaływania promieni UVA zachodzi pierwsze i najszybsze 
przebarwienie skóry na skutek uwalniania melaniny do ko-
mórek naskórka [3, 9, 18]. 

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ 
WEDŁUG WSKAŹNIKA SPF
Filtry UV dzielimy  ze względu na mechanizm działania: fi-
zyczne (mineralne), chemiczne oraz mieszane.

Działanie filtrów mineralnych polega na odbijaniu, a  na-
stępnie rozproszeniu padających promieni słonecznych, na-
tomiast filtry chemiczne absorbują (pochłaniają) promie-
niowanie słoneczne. Aby określić stopnień ochrony przed 
promieniowaniem UVB, zdefiniowano międzynarodowy 
wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej SPF (sun protection fac-
tor). Wskaźnik ten odnosi się do promieniowania UVB, jako że 
jest to promieniowanie słoneczne, które powoduje powsta-
wanie rumienia na skórze. Wartość wskaźnika SPF ozna-
cza, ile razy dłużej skóra chroniona badanym preparatem 
może być poddana działaniu słońca w  porównaniu ze skó-
rą niechronioną, bez ryzyka wywołania reakcji rumieniowej. 
Jednocześnie Komisja Europejska wydała zalecenia, w  któ-
rych określa, że stopień ochrony kosmetyku przed promie-
niowaniem UVA powinien wynosić co najmniej 1/3 wartości 
ochrony przed UVB. Niezmiernie ważną cechą filtrów UV jest 
ich fotostabilność, dzięki której preparaty te nie tracą swo-
ich właściwości pod wpływem promieniowania słoneczne-
go. To właśnie ten parametr determinuje jakość produktów 
promieniochronnych o  określonym współczynniku ochrony 
przeciwsłonecznej SPF. 

Filtry przeciwsłoneczne mają za zadanie pochłaniać po-
nad 90% promieni UVB. Ponadto, aby dany produkt mógł zo-
stać zakwalifikowany jako efektywny produkt ochrony prze-
ciwsłonecznej, powinien wykazywać ochronę zarówno wo-
bec promieniowania UVB, jak i UVA. Stopień ochrony przed 
UVB powinien osiągać wartość SPF o  wartości minimum 6, 
a minimalny stopień ochrony przed UVA powinien wynosić 
UVA ≥1/3 SPF [19-21].

Powszechnie stosowanym międzynarodowym wskaźni-
kiem oznaczania stopnia ochrony przed promieniowaniem 
UVB dla produktów kosmetycznych jest SPF. Współczyn-
nik ten wyznacza się jako stosunek ilości promieniowania 
UVB (nadfioletowego), które powoduje zaczerwienienie skó-
ry w czasie opalania z zastosowaniem filtra do ilości promie-
niowania skutkującego takim samym zaczerwienieniem skó-
ry bez zastosowania filtra. Zależność ta przedstawia się na-
stępująco (rys. 2).

SPF =

minimalna dawka rumieniowa z zastosowaniem filtra  
(skóry chronionej)

minimalna dawka rumieniowa bez zastosowania filtra  
(skóry niechronionej)

Rys. 2 Wzór na wartość współczynnika SPF
Źródło: [3, 19, 20]

Wartość wskaźnika SPF oznacza, ile razy dłużej skóra chro-
niona badanym preparatem może być poddana działaniu 
słońca w porównaniu ze skórą niechronioną bez ryzyka wy-
wołania reakcji rumieniowej. Zatem dla przykładu, osoba sto-
sująca krem z filtrem SPF15 narażona jest na oparzenie sło-
neczne w czasie 15-krotnie dłuższym, niż gdyby tego kremu 
nie zastosowała. Im wyższe stężenie filtra ochrony przeciw-
słonecznej w  kosmetyku, tym lepsza ochrona, a  co za tym 
idzie wyższa wartość współczynnika SPF [3, 19, 22] (tabela 1). 

Tabela 1 Klasyfikacja stopnia ochrony przeciwsłonecznej wg zaleceń Komisji Europejskiej

Oznaczenie 
katerogii

Oznaczenie 
współczynnika 

ochrony  
(dot. UVB)

Pomiar 
współczynnika 

ochrony 
przeciwsłonecznej 

(SPF)

Zalecany min. 
współczynnik 
ochrony przed 

promieniowaniem 
UVA

Niska ochrona
6 6,0 - 9,9

Minimum  
1/3 SPF  

podanego  
na etykiecie

10 10,0 -14,9

Średnia 
ochrona

15 15,0 -19,9

20 20,0 - 24,9

25 25,0 - 29,9

Wysoka 
ochrona

30 30,0 - 49,9

50 50,0 - 59,9

Bardzo 
wysoka 

ochrona
50+ 60 i więcej

Źródło: [22]

Ponieważ filtry przeciwsłoneczne nie zapewniają całkowi-
tej i bezwzględnej ochrony przeciwsłonecznej, prawo unijne 
nie zezwala na stosowanie oznaczeń wyższych niż SPF50+. 
Ponadto kosmetyki przeciwsłoneczne według zaleceń Ko-
misji Europejskiej powinny być oznaczone za pomocą jed-
nej z  następujących kategorii słownych: „niska ochrona”, 
„średnia ochrona”, wysoka ochrona”, „bardzo wysoka ochro-
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na”. Dodatkowo na opakowaniu kosmetyku może znajdować 
się oznakowanie liczbowe informujące o  konkretnej warto-
ści wskaźnika SPF. Pomimo że wskaźnik SPF odnosi się jedy-
nie do ochrony przed promieniowaniem UVB, to zaleceniem 
Komisji Europejskiej jest, aby stopień ochrony kosmetyku 
przed promieniowaniem UVA wynosił co najmniej 1/3 ochro-
ny przed UVB (tabela 1) [22].

Natomiast Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA, 
Food and Drug Administration) podzieliła kategorie ochrony 
przeciwsłonecznej na 3 stopnie [23]:
1. minimalny stopień ochrony – wskaźnik SPF od 2 do 12.
2. średni stopień ochrony – wskaźnik SPF od 12 do 30.
3. wysoki stopień ochrony – wskaźnik SPF powyżej 30.

Każdy produkt o współczynniku SPF większym niż 30 może 
być oznakowany jedynie jako SPF30+.

Jak już wcześniej wspomniano, współczynnik SPF odno-
si się jedynie do promieniowania UVB. Z  tego też powodu 
warto wiedzieć, że skuteczność preparatów przeciwsłonecz-
nych wobec promieniowania UVA określana jest na podsta-
wie wielu metod m.in. oceny bezpośredniej pigmentacji (IPD, 
Immediate Pigmentation Darkening), oceny trwałej pigmen-
tacji (PPD, Persistent Pigmentation Darkening), które ozna-
czają odpowiednio: natychmiastowe i trwałe opalanie skóry. 
Im wyższa wartość współczynników IPD oraz PPD, tym lep-
szy stopień ochrony przed promieniowaniem UVA. Stopień 
ochrony przed promieniowaniem UVA określany jest rów-
nież za pomocą pięciostopniowej skali Bootsa (Boots Star Ra-
ting System). Jeżeli dany preparat chroni w zakresie minimal-
nym, wówczas oznaczany jest jedną gwiazdką, natomiast je-
śli produkt zapewnia ultra ochronę przed promieniowaniem 
UVA, to oznaczany jest pięcioma gwiazdkami [24, 25]. 

WYKAZ SUBSTANCJI PROMIENIOCHRONNYCH 
W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH
Załącznik VI do Rozporządzenia 1223/2009/WE stanowi wy-
kaz substancji promieniochronnych dozwolonych do stoso-
wania w produktach kosmetycznych sprzedawanych na tere-
nie Wspólnoty Europejskiej [26]. Istnieje również szereg sub-
stancji naturalnych bądź syntetycznych, które nie występują 
we wspomnianym wykazie, a  wzmacniają protekcję przed 
szkodliwym wpływem promieni słonecznych. Są nimi skład-
niki o  silnych właściwościach antyoksydacyjnych, np. wita-
miny A, C, E, melatonina (obecna naturalnie w rzodkwi), fla-
wonoidy (występujące w  wielu owocach i  warzywach) bądź 
katechiny (obecne np. w  liściach zielonej herbaty). Ochro-
nę przeciwsłoneczną wzmacniają również tzw. wzmacniacze 
SPF (boostery ochrony UV), które pomagają formulatorom 
w opracowaniu receptur o wysokim SPF przy minimalnej za-
wartości filtrów UV. Dobry booster ochrony UV może znacz-
nie zwiększyć SPF, nawet o 50-200% w zależności od formu-
lacji bazowej i  rodzaju użytych filtrów przeciwsłonecznych. 
Poziom użycia boosterów SPF w  preparatach wynosi 1-3% 

w  stosunku do składników aktywnych, a  większość z  nich 
działa głównie poprzez pogrubienie filmu przeciwsłonecz-
nego na skórze oraz zwiększenie stopnia absorpcji UV. Nie-
które z  tych składników mogą również poprawiać zdolność 
filtrów przeciwsłonecznych do rozpraszania promieniowania 
UV bądź ich fotostabilność [3, 27-30]. 

PODSUMOWANIE
Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna jest podstawą prewen-
cji przed fotostarzeniem. Zapobiega poparzeniom słonecz-
nym oraz tworzeniu się nowotworów skóry. Rozwój sektora 
kosmetyków promieniochronnych dowodzi rosnącej świado-
mości konsumentów w zakresie ochrony przeciwsłonecznej. 
Z kolei postęp nauki i techniki, umożliwia projektowanie co-
raz bardziej stabilnych formulacji przeciwsłonecznych. Istot-
ne jest również to, że kosmetyki zawierające filtry przeciwsło-
neczne powinny gwarantować ochronę zarówno przed pro-
mieniowaniem UVB, jak i UVA. W ostatnich latach pojawiło się 
na rynku również wiele składników, które mają zdolność fo-
tostabilizacji fotolabilnych filtrów przeciwsłonecznych. Foto-
stabilizatory działają poprzez wygaszanie stanów wzbudzo-
nych, przywracając cząsteczkę do stanu podstawowego, za-
nim będzie mogła przejść reakcje fotochemiczne. Ponadto 
opracowano nowe technologie kapsułkowania filtrów prze-
ciwsłonecznych wzmacniające ich fotostabilność. Oddziele-
nie substancji promieniochronnych od innych składników 
formulacji, które z  czasem mogą nasilać fotodegradację, za-
pobiega utracie fotostabilności receptury promieniochronnej.
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