
2/2010 1

Krátkodobé poškození může od zarudnutí 

(erytému) vést až k bolestivému spálení kůže 

a tvorbu puchýřů. Dlouhodobé vystavování 

pokožky slunečnímu záření může vyústit v po-

stupné stárnutí pokožky, poškození DNA a na-

rušení reparačních procesů, postižení imunit-

ních funkcí, až různé formy rakoviny kůže, jako 

jsou bazální buněčný karcinom, skvamózní 

buněčný karcinom nebo maligní melanom. Ra-

kovina kůže je nejčastější ze všech nádorových 

onemocnění a je prokázána jasná souvislost 

s vystavením UV záření: až 90 % z nemelano-

mových nádorů kůže (NMSC) a 66 % z mela-

nomů souvisí s nadměrnou sluneční expozicí. 

Každoročně se vyskytnou více než 3 miliony 

nových NMSC a 130 000 melanomů a tato čísla 

mají stále stoupající trend.

OCHRANA PŘED UV ZÁŘENÍM
Celkovou míru potřebné ochrany určují v zása-

dě 3 faktory: fototyp pokožky, délka vystavení UV 

záření a aktuální hodnota UV indexu. Nejpoužíva-

nějšími a nejúčinnějšími typy fotoprotekce jsou 

vyhýbání se přímému dlouhodobému sluneč-

nímu záření, mechanická ochrana a kosmetické 

prostředky s UV fi ltrem. 

Základní dělení fi ltrů na chemické a fyzikální 

dnes doplňuje kategorie tzv. hybridních UV fi l-

trů (např. Tinosorb M) – jedná se o ve vodě ne-

rozpustné látky, které díky své mikrokrystalické 

struktuře dokáží UV záření odrážet, zároveň jej 

však, podobně jako chemické fi ltry, i pohlcují. Tím 

je dosaženo mimořádně široké části spektra UV 

záření a dlouhodobého účinku. 

U čistě chemických fi ltrů je vzhledem k mecha-

nismu účinku velmi důležitá jejich fotostabilita, 

resp. fotolabilita. V tomto směru je velmi zají-

mavou látkou Tinosorb S, který kromě vlastního 

fi ltračního má i významné stabilizační účinky 

na ostatní chemické UV fi ltry. V kombinaci s hyb-

ridním fi ltrem Tinosorb M, kterou přináší švýcarská 

farmaceutická fi rma Spirig ve své řadě DAYLONG, 

tak vytváří jednu z nejvýhodnějších kombinací UV 

fi ltrů, vyznačující se jak dostatečně vysokou účin-

ností ochrany (SPF), tak širokým pokrytím spektra 

UV záření (vysoká kritická vlnová délka).

Minerální fi ltry se vyznačují excelentní tolera-

bilitou a jsou proto vhodné pro nejcitlivější po-

kožku. Mikronizované krystaly vytvářejí prakticky 

neviditelný ochranný fi lm, který např. v přípravku 

Daylong Baby bezpečně chrání už od nejnižší-

ho kojeneckého věku.

Z hlediska praktického „letního“ použití je velmi 

výhodnou vlastností voděodolnost naneseného 

UV fi ltru. Dnes se už nejedná o vlastnost, kterou 

by bylo možné libovolně deklarovat, ale její pa-

rametry jsou dány směrnicí evropské kosmetické 

asociace COLIPA.1 Produktu může být přisouzeno 

označení „odolný vodě“, pokud se jeho aktivita vý-

znamně nezmění po 2 x 20 min koupele v 29oC 

teplé vodě. Zvláště odolné přípravky, jako např. 

řada DAYLONG, mohou být označeny jako „velmi 

odolné vodě“, pro tuto klasifi kaci je jejich ochran-

ná aktivita po 4 x 20 min koupele. Díky této vlast-

nosti je v obvyklé oblasti použití dostačující jedna 

aplikace za den.

U řady DAYLONG je mimořádná odolnost 

vůči vodě dána lipozomální galenickou formu-

lací přípravku. Uzavření účinné látky (UV fi ltru) 

do lipozomů defi nované velikosti umožňuje 

její vazbu do požadované vrstvy kůže (stratum 

corneum), ze které se obtížně vyplavuje a nes-

tírá.2 Zároveň se tím minimalizuje i celková sys-

témová expozice organismu.  

Přes všechny deklarované vlastnosti je ko-

nečným nejdůležitějším faktorem efektivity 

ochrany rovnoměrné nanesení dostatečného 

množství (2 mg/cm2) použitého přípravku. Dal-

ší často opomíjenou skutečností je dostatečná 

ochrana v dětství – kvůli odlišnému „životnímu 

stylu“ dětí až 80 % celoživotní expozice UV zá-

ření člověk absorbuje do 18 roku života. 

FOTOPROTEKCE 
 VOLBA NEBO NUTNOST?

Ne vždy ochrana před slunečním zářením 

doprovází pouhé dovolenkové kratochví-

le. Např. pacienti užívající imunosupresiva 

po transplantacích mají až více než 100krát 

vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny kůže.

U 80 % případů se vyvine rakovina kůže 

do 5 let po transplantaci, a proto je důkladná 

prevence v tomto případě téměř nutností. 

Řada dalších onemocnění, jako např. derma-

tózy, lupus erythematodes, herpes simplex, 

porfýre, může být UV zářením zhoršována.

Samostatnou skupinu onemocnění kauzálně 

spojených s UV zářením tvoří polymorfní světel-

né erupce (tzv. sluneční alergie). K senzibilizaci 

pokožky dochází často po prvním prudkém oslu-

nění (jarní oslunění, po příjezdu na dovolenou). 

Nejvíce postižená bývají místa trvale vystavená 

slunečnímu záření (dekolt, ruce, lýtka). První kožní 

příznaky jako svědění, „kopřivka“ nebo puchýřky 

obvykle nastupují velmi rychle, často už po něko-

lika hodinách na slunci.

Do léčebné oblasti můžeme zařadit i proble-

matiku fototoxických reakcí na podávaná léčiva. 

K typickým „provokatérům“ patří např. tetracykli-

ny, diuretika (furosemid, hydrochlorthiazid),  neu-

roleptika (fenothiaziny; chlorpromazin, promet-

hazin), chinolonová chemoterapeutika a lokální 

nesteroidní antifl ogistika (ketoprofen, piroxikam).

Efektivní ochrana proti UV záření se v těchto 

případech stává více medicínským než kosme-

tickým problémem. Ne vždy je z praktických dů-

vodů možné vystačit si v těchto případech s pri-

mární prevencí – vyhýbání se slunci nebo celkové 

zahalení těla. Proto je nutné volit vhodné topické 

ochranné přípravky. Speciálně pro tyto léčebné 

účely je k dispozici přípravek Daylong Actinica, 

který je jako jediný registrován jako zdravotnická 

pomůcka třídy I. Jeho účinnost je doložena stan-

dardní klinickou studií jak u slunečních3, tak dlou-

hodobě při prevenci nemelanomových kožních 

nádorů.4 

Obrázek: 

Test voděodolnosti. 

Mimořádná voděodol-

nost řady DAYLONG je 

dána UV fi ltry v lipidové 

části lipozomu.
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Dnes je již všeobecně známo, že obě složky 

UV záření, jak UV-A, tak i UV-B záření, se 

podílejí na vzniku poškození kůže během 

pobytu na slunci. UV-A záření díky delší 

vlnové délce proniká hlouběji do kůže 

a podílí se zejména na dlouhodobém 

poškození. Erytémová a pigmentační 

odpověď je při stejné energii 100 – 1000× 

nižší než u UV-B záření. To proniká pokožkou 

méně hluboko;  jen velmi malá část zasáhne 

horní část stratum corneum. UV-B je 

zodpovědné zejména za akutní reakce kůže 

a novotvorbu pigmentu – melaninu. 
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