
Σήμερα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι θα πρέπει 
να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Τόσο οι 
υπεριώδεις ακτίνες Β, όσο και οι υπεριώδεις 

Α, έχουν καταστροφικές δράσεις στο δέρμα, συ-
μπεριλαμβανομένων του ερυθήματος, του εγκαύ-
ματος, των καρκίνων, της φωτογήρανσης και των 
φωτοδερματοπαθειών. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι η επανειλημμένη έκθεση σε 
δόσεις UVA μικρότερες της ερυθηματογόνου δόσης, 
προκαλούν αθροιστικές βλάβες στο ανθρώπινο δέρ-
μα (Lawker R.).

Πέραν των φυσικών προστατευτικών μηχανισμών - 
κεράτινη, μελανίνη...- τα ρούχα και τα αντηλιακά προ-
ϊόντα (ΕΦΠ) αποτελούν σημαντικά μέσα φωτοπροοτα-
σίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η AFSSAPS συστή-
νουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πλη-

ρούν τα ΕΦΠ. Ευαναγνωσιμότητα και οδηγίες σωστής 
χρήσης για τον καταναλωτή, ικανότητα παραμονής στο 
δέρμα, που αξιολογείται με τεστ ανθεκτικότητας στο νε-
ρό και τον ιδρώτα, φωτοσταθερότητα και προστασία έ-
ναντι όλων των βλαπτικών επιδράσεων των UV για το 
ίδιο το προϊόν.

Η πρώτη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότη-
τα ενός αντηλιακού προϊόντος είναι η αρμονική προ-
στασία από τις UVB και τις UVA - βλάβες DNA, φωτο-
ανοσοκαταστολή και φωτοκαρκινογένεση- που δηλώνε-
ται με τη σχέση CPB/CPA ≤ 3. Αν και η μέθοδος μέτρη-
σης του SPF είναι τυποποιημένη, εντούτοις δεν υπάρχει 
συμφωνία για τον τρόπο μέτρησης του δείκτη UVA. Η 
επί του παρόντος αποδεκτή μέθοδος PPD δε δίνει πλή-
ρεις πληροφορίες για το εύρος της προστασίας UVA, εξ 
ου και η ανάγκη πρόσθεσης του κριτηρίου του κρίσιμου 

μήκους κύματος, λc ≤ 3. Επιπλέον, η AFSSAPS προτείνει 
4 επίπεδα προστασίας- χαμηλή, μέτρια, υψηλή και πο-
λύ υψηλή-, χαμηλότερο SPF τουλάχιστον 6 και όχι υ-
ψηλότερο του 50+. Η τακτική εφαρμογή και η ποσότη-
τα του προϊόντος που πρέπει να εφαρμόζεται είναι δύο 
σημαντικότατοι παράγοντες για τη σωστή προστασία. 
Γι’ αυτό και η σήμανση των αντηλιακών προϊόντων θα 
πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να υπολογίζει τη 
σωστή ποσότητα του φωτοπροστατευτικού που πρέπει 
να χρησιμοποιήσει -2mg/cm2- για να πετύχει τον ανα-
γραφόμενο δείκτη προστασίας και συνεπώς την καλύ-
τερη δυνατή φωτοπροστασία.

Τέλος, η AFSSAPS επισημαίνει το σωστό τρόπο επι-
λογής του φωτοπροστατευτικού που θα πρέπει να βα-
σίζεται στον τύπο του δέρματος και τις συνθήκες ηλιο-
φάνειας.
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Η καλύτερη κατανόηση των βιο-
λογικών επιδράσεων της υπεριώ-
δους ακτινοβολίας και η συνεχής 
αύξηση της συχνότητας του καρ-
κίνου του δέρματος σε παγκόσμιο 
επίπεδο υπογραμμίζουν τη σημα-
σία της φωτοπροστασίας στη ση-
μερινή εποχή. 

Οι υπάρχουσες επιδημιολογικές 
ενδείξεις δείχνουν ότι οι εφαρμο-
ζόμενοι κανόνες αντιηλιακής προ-
στασίας μειώνουν την έκθεση και 
επομένως την επίδραση της υπε-
ριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα 
και πιθανώς να μειώνουν μακρο-
πρόθεσμα τη συχνότητα των καρ-
κινικών και προκαρκινικών βλαβών 
του δέρματος. Οι κανόνες αυτοί, ό-
πως διατυπώνονται από μεγάλους 

διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβά-
νουν την αποφυγή του ήλιου κα-
τά τις μεσημβρινές ώρες, τη χρήση 
προστατευτικού ρουχισμού (καπέ-
λο με πλατύ γείσο, ρούχα με πυκνή 
ύφανση) σε παρατεταμένες περιό-
δους ηλιακής έκθεσης και τέλος την 
εφαρμογή αντιηλιακών προϊόντων 
με ευρύ φάσμα προστασίας και υ-
ψηλό δείκτη προστασίας. 

Μεγάλη σημασία έχει επίσης η 
ενημέρωση του πληθυσμού για 
την ορθή χρήση των αντιηλιακών, 
τα οποία μόνο σε συνδυασμό με 
τους άλλους δύο κανόνες (και όχι 
ανεξάρτητα) μπορούν να προσφέ-
ρουν μία ολοκληρωμένη φωτο-
προστασία.
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Sun Protection: 
Which products and 
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efficacy
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Experimental findings have shown 
that UVA radiation can cause dam-
ages in human skin. Increasing con-
cern about these effects has lead 
to the development of sunscreens 
which effectively attenuate UVA 
radiation and of methods to eval-
uate UVA efficacy. The availabili-
ty of new and highly potent UVA 
filters represents a major advance 
in the development of sunscreen 
products. Evaluation of UVA effi-
cacy should be performed using a 
method which is able to address 

the question of photostability of 
the products as with the in vivo 
PPD method recommended by the 
European commission.

Biological studies have shown 
that optimal photo-damage pre-
vention can be achieved by sun-
screen products providing a high 
level and well balanced (SPF/UVAPF 
< 3) protection throughout the en-
tire UV spectrum.

The sun protection factor (SPF) of 
a sunscreen product is widely rec-
ognized as a measure for the pro-
tection afforded against sunburn. 
SPF is dependent upon the amount 
of sunscreen applied. Recent in vivo 
studies have shown linear depend-
ence of the SPF on the quantity ap-
plied. These results show that the 
Beer-Lambert law is not applicable 
in vivo and thus the decrease of SPF 
with lower amount is not exponen-
tial. However, it is always important 
to recommend to the consumers to 
apply generously and frequently the 
sunscreen products.
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