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FOTOPROTEKCIA A FOTOPROTEKTÍVA –
AKTUÁLNY POHĽAD NA PROBLEMATIKU

• Slnečné žiarenie okrem navodzovania celkového pocitu  šťastia 

a spokojnosti, syntézy dôležitého vitamínu D a pozitívneho 

terapeutického efektu na širokú škálu ochorení kože, ako je 

napr. psoriáza, má aj svoju odvrátenú stránku.

• Príliš intenzívna expozícia UV žiareniu môže kožu vážne 

poškodzovať. Okrem viditeľného akútneho poškodenia –

slnečnej dermatitídy alebo polymorfnej svetelnej erupcie, 

dochádza pri dlhodobej expozícii k nebezpečným zmenám na 

bunkovej úrovni – predovšetkým k rakovine kože.



SLNEČNÉ ŽIARENIE A JEHO ZLOŽKY 
• Slnečné žiarenie (280 – 800 nanometrov, nm) je prirodzený činiteľ 

vytvárajúci zemskú klímu a má významný vplyv na životné prostredie. 

• Ultrafialová časť slnečného spektra (UV) hrá dôležitú úlohu v mnohých 

procesoch prebiehajúcich v prírode, najmä v biosfére. Ultrafialové 

žiarenie (UV) predstavuje 5 % slnečného žiarenia. Delí sa na UVB žiarenie 

s vlnovou dĺžkou 280 – 320 nm a UVA žiarenie s vlnovou dĺžkou 

od 320 – 400 nm. UVC žiarenie sa na zemský povrch prakticky 

nedostane, pretože je odfiltrované atmosférou.

• Viditeľné žiarenie predstavuje 50 % slnečného žiarenia. Jeho vlnová 

dĺžka je od 400 do 700 nm. 

• Infračervené žiarenie s tepelnými účinkami tvorí 45 % slnečného 

žiarenia. Má vlnovú dĺžku nad 700 nm. 



SLNEČNÉ ŽIARENIE A JEHO ZLOŽKY II

• Slnečné žiarenie nemá homogénnu kvalitu, mení sa 

s nadmorskou výškou, geografickou polohou a vplyvmi 

okolitého prostredia (schopnosť povrchov odrážať lúče, napr. 

sneh, vodná hladina, piesok a pod.). 

• Hustotu UV žiarenia vyjadruje takzvaný UV index. 

• Čím je vyšší UV index, tým silnejšie je UV žiarenie



ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE – ÚČINKY

Slnečné ožiarenie kože v nej vyvoláva celý rad biologických efektov, 
ktoré sú pozitívne aj negatívne. Malé množstvo UVB žiarenia je 
potrebné na premenu vitamínu D v koži. 

Väčšie množstvá UV žiarenia vyvolávajú akútne poškodenie –
začervenanie, zápal, prehriatie. 

Opakovanou expozíciou nastávajú subakútne (fotodermatózy, 
fotoimunosupresia) alebo chronické zmeny – aktinické starnutie až 
kancerogenéza. 



ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE – ÚČINKY II

• Po chronickej expozícii UV žiareniu koža starne, mení sa jej štruktúra 

a povrch, objavuje sa zhrubnutie reliéfu, miestami stenčenie pokožky, 

vrásky, solárna elastóza, degenerácia kolagénu v derme, presuny 

pigmentu, podkožné krvácania, teleangiektázie – tzv. fotostarnutie

kože. 

• UV žiarenie je za normálnych okolností do veľkej miery filtrované 

v stratosfére ochranného plášťa Zeme vďaka tzv. ozónovej vrstve. 

Avšak činnosťou človeka z tejto vrstvy od 70. rokov významnou mierou 

ubúda a škodlivé UV žiarenie preniká na povrch planéty vo väčšej miere.



PRIRODZENÁ FOTOPROTEKCIA KOŽE
PIGMENTÁCIA KOŽE - OPÁLENIE

Ľudská koža si vyvinula rozličné mechanizmy ochrany pred UV 
žiarením. Najdôležitejším z nich je pigmentácia kože tvorbou 
melanínu, ktorý pôsobí ako radikálový „scavenger“ a zaisťuje 
pohlcovanie svetla viditeľného spektra. 

Zatiaľ čo UVA žiarenie je zodpovedné predovšetkým za okamžité 
a pretrvávajúce stmavnutie pigmentu fotooxidáciou melanínových
prekurzorov, ktoré sú v koži už prítomné, UVB žiarenie vedie 
k oneskorenému zhnednutiu. 



PRIRODZENÁ FOTOPROTEKCIA KOŽE
PIGMENTÁCIA KOŽE – OPÁLENIE II

• V prípade UVA žiarenia zhnednutie prebieha do niekoľkých minút až 

hodín a je väčšinou vratné – vymizne do niekoľkých dní. 

• V prípade UVB žiarenia sa tvorba pigmentu odohráva v bazálnej 

vrstve kože a je založená na proliferácii špecifických enzýmov, 

predovšetkým tyrozinázy. 

• Melanocyty sú stimulované k tvorbe melanínu, ktorý je 

transportovaný ku keratinocytom, aby chránil predovšetkým jadrá 

buniek. Pohybom buniek epidermy sa pigment dostáva k povrchu 

kože. Proces opálenia vzniknutého týmto mechanizmom prebieha 

niekoľko dní a pretrváva niekoľko týždňov.



ÚČINKY SLNEČNÉHO ŽIARENIA NA KOŽU

Medzi včasné účinky slnečného žiarenia na kožu patrí predovšetkým 
erytém – začervenanie spojené s ďalšími typickými prejavmi zápalu 
ako: zvýšená teplota, bolestivosť, opuchy a pri vysokých dávkach 
žiarenia aj tvorba vezikúl. Erytém je dobre merateľný fenomén 
a využíva sa ako kvantifikátor fotobiologických dejov v koži pomocou 
stanovenia tzv. minimálnej erytémovej dávky. 

Minimálna erytémová dávka je taká dávka svetelného žiarenia, ktorá je 
schopná na koži vyvolať zreteľný ohraničený erytém za 24 hodín 
(využíva sa v hodnotení účinkov prípravkov na opaľovanie). 

Ďalším efektom slnečného, resp. UV žiarenia, je stimulácia tvorby 
pigmentu. 



ÚČINKY SLNEČNÉHO ŽIARENIA NA KOŽU II

• Vplyvom žiarenia dochádza k stimulácii mitotickej aktivity 

keratinocytov, následkom čoho epiderma hrubne, čím chráni 

hlbšie vrstvy kože pred svetelným poškodením. 

• Slnečné žiarenie má vplyv aj na imunologické procesy v koži. 

Okrem pozitívneho účinku v podobe imunosupresie pri vybraných 

ochoreniach (napr. psoriáza alebo atopická dermatitída), môže 

(predovšetkým UVA) spôsobovať celý rad patologických stavov 

nazývaných fotodermatózy.

• Ako už bolo spomenuté, UVA a infračervené žiarenie urýchľujú 

aktinické starnutie kože, tzv. photoaging. 



ÚČINKY SLNEČNÉHO ŽIARENIA NA KOŽU III

• Množstvo benígnych kožných útvarov, ako sú seboroické keratózy či 
solárne lentigo, vzniká práve na miestach, kde počas života dochádza 
k aktinickému poškodeniu kože najčastejšie (tvár, ruky, plecia).

• UV žiarenie dokázateľne podporuje aj tvorbu zhubných nádorov 
prostredníctvom poškodzovania DNA, v ktorom hrajú dôležitú úlohu 
najmä novovznikajúce tymínové diméry. 

• Pri malígnom melanóme narastá riziko jeho vzniku kumuláciou zmien 
po akútnych slnečných poškodeniach, tzv. opakovaných „spáleniach 
kože“, zatiaľ čo nemelanómové nádory kože a lentigo, majú tendenciu 
vznikať skôr na miestach chronicky vystavovaným pôsobeniu UV 
žiarenia.



KOŽNÉ FOTOTYPY

Ľudská koža sa odlišuje najmä farbou, ktorá je daná odlišným 
množstvom melanínu a jeho distribúciou v epiderme. 

Každý jedinec reaguje na expozíciu slnečným žiarením istou odchýlkou 
danou predovšetkým jeho pigmentovou výbavou. 

V roku 1975 sa do praxe zaviedla numerická klasifikačná schéma 
pozostávajúca zo šiestich skupín podľa farby kože (tabuľka) a jej reakcie 
na UV žiarenie. Jej autorom je americký dermatológ Thomas B. 
Fitzpatrick. Tento systém sa používa dodnes. 
.



KOŽNÉ FOTOTYPY II

• Fototyp a reakcia kože

• I Vždy sčervená, nepigmentuje, 

albíni

• II Sčervená, pigmentuje len mierne

• III Sčervená ojedinele, pigmentuje

• IV Nesčervená, pigmentuje dobre

• V Tmavá koža, vlasy i oči

• VI Čierna rasa

Na našom území sa stretávame 
spravidla s prvými štyrmi fototypmi. 
Dávka UVB potrebná na vyvolanie 
erytémovej odpovede sa s vekom 
prakticky veľmi nemení. V praxi to 
znamená, že u človeka sa počas života 
geneticky daný fototyp nemení



HISTÓRIA FOTOPROTEKCIE

V súčasnosti je všeobecne akceptovaným faktom, že 
hlavným environmentálnym faktorom spôsobujúcim 
rakovinu kože je expozícia slnečnému, resp. UV žiareniu. 
Toto zistenie sa však udomácnilo postupne až v 20. storočí. 

V 19. storočí sa belosť kože považovala za známku 
elegancie a prosperity. Tento niekoľko storočný ideál krásy 
sa zmenil až s príchodom industrializácie. Zlepšené životné 
podmienky, viac voľného času a menej zahaľujúce 
oblečenie spolu so zdravotníckymi odporúčaniami tráviť čo 
možno najviac času na slnku viedli k zvýšenej expozícii ľudí 
slnečnému žiareniu a k prvým potrebám ochrany kože.



ÚČINNÁ FOTOPROTEKCIA – OPATRENIA 
MIMO SUNSCREENOV

• Keďže prirodzená ochrana kože sa stáva neúčinnou už po krátkom čase 

(v závislosti od fototypu kože je to 10 až 40 minút) a trvalé opálenie sa vyvíja 

veľmi pomaly, sú v rámci fotoprotekcie potrebné rôzne opatrenia. 

• Základom racionálnej fotoprotekcie je vyhýbanie sa priamemu slnečnému 

žiareniu v čase jeho najvyššej dennej intenzity na poludnie poludnie, t. j. 1 

hodinu pred obedom a hodinu po obede (od 11.00 – 13.00 SEČ, t. j. medzi 

12.00 – 14.00 letného času), a u citlivejších dve hodiny pred obedom a dve 

hodiny po obede (od 10.00 – 14.00 SEČ, t. j. medzi 11.00 – 15.00 letného času. 

Do úvahy treba zobrať aj okolité prostredie a jeho schopnosť odrážať lúče 

(sneh, piesok, vodná hladina). 



ÚČINNÁ FOTOPROTEKCIA – OPATRENIA 
MIMO SUNSCREENOV II

• Ďalšou základnou možnosťou ochrany proti slnečnému žiareniu 

je nosenie vhodného odevu a slnečných okuliarov 

s certifikovaným UV filtrom. 

• Pri plavkách alebo odevoch určených na fotoprotekciu sa udáva aj 

tzv. UPF (UV protecting factor), ktorý udáva koľkokrát menej UV 

žiarenia prenikne na povrch kože v porovnaní s odhalenou kožou. 

Maximálna hodnota UPF je 50+, čo zaručí približne 98 % 

fotoprotekciu. 



ÚČINNÁ FOTOPROTEKCIA - SUNSCREENY

• Vyrábajú sa vo forme krémov, olejov, mliek, gélov či sprejov. Ide 

o voľnopredajné kozmetické produkty, ktorých štandardizáciu spravuje 

asociácia Cosmetics Europe.

• Musia spĺňať isté kritériá. Mali by byť fotostabilné, rozkladať absorbovanú 

svetelnú energiu pomocou fotofyzikálnych a fotochemických dráh bez 

tvorby škodlivých reaktívnych medziproduktov, odolné proti vode a dobre 

tolerované. Nemali by prenikať do kože. 

• Takéto prípravky spravidla obsahujú kombináciu organických 

a anorganických filtrov, čo zaisťuje účinnú ochranu naprieč celým 

spektrom UVA a UVB žiarenia. 

•



ÚČINNÁ FOTOPROTEKCIA – SUNSCREENY II

Tolerabilita okrem samotnej účinnosti je jednou z najdôležitejších vlastností 
sunscreenov. 

Všetky sunscreeny navyše musia spĺňať kritériá dermatologických testov podľa 
Európskej smernice o kozmetických výrobkoch č. 1223. 

Fotoprotektívna účinnosť sunscreenov je charakterizovaná ochranným faktorom 
(SPF, sun protecting factor), ktorý vyjadruje pomer minimálnej erytémovej dávky 
na koži ošetrenej 2 mg/cm2 sunscreenu k minimálnej erytémovej dávke kože bez 
sunscreenu u toho istého jedinca. 

To znamená, že sunscreen SPF 20 umožní pri správnej aplikácii 20-krát dlhší 
pobyt na slnku, kým príde k začervenaniu kože.



ÚČINNÁ FOTOPROTEKCIA – SUNSCREENY III

• Ochrana pred inými efektmi UV žiarenia (napr. fotoimunomodulačnými) 

nie je v definícii SPF zahrnutá. 

• Úroveň ochranného faktora je presne štandardizovaná a podľa 

schválených noriem sa musí pohybovať v intervale SPF od 6 až po 50+ 

(takto označené produkty však musia mať v skutočnosti SPF minimálne 

60). 

• Hoci sa 50-násobná odolnosť proti slnečnému žiareniu javí ako 

nadbytočná, v praxi sa účinnosť významne znižuje nedostatočnou 

aplikovanou vrstvou prípravku (< 2 mg/cm2), nedôslednou aplikáciou, 

otieraním napr. odevom, potením, kúpaním atď. 



ÚČINNÁ FOTOPROTEKCIA – SUNSCREENY IV

• Dôležitým faktorom je aj odolnosť proti vode. V prípravkoch takto 

označených sú nositeľom tejto vlastnosti akrylátové

a metakrylátové polyméry, ktoré priľnú na kožu a zaručujú vo 

vode ochranu pred UV počas 40 minút. 

• Správna aplikácia sunscreenu má prebehnúť 20 minút pred 

opaľovaním a najlepšie dvakrát po sebe, čím sa zjednotí 

a skompaktní jeho vrstva. Hrubá vrstva prípravku môže predĺžiť 

čas jeho účinku, ale nezvýši jeho SPF.



UV FILTRE
• Aktívne zložky sunscreenov (UV filtre) môžu byť organické

(chemické) alebo anorganické (fyzikálne). 

• V Európskej únii je registrovaných viac ako 50 typov filtrov  
a v momentálne dostupných prípravkoch sa spravidla 
kombinujú oba typy filtrov – organické filtre 
s mikronizovanými formami anorganických filtrov. 

• V minulosti sunscreeny obsahovali prevažne filtre blokujúce 
UVB žiarenie. Nové prípravky už takmer štandardne obsahujú 
aj aktívne zložky proti UVA žiareniu. 

• Iba UV filtre nachádzajúce sa v Dodatku IV Kozmetickej 
smernice Európskej komisie smú byť súčasťou kozmetických 
produktov predávaných na európskom trhu. 



ORGANICKÉ FILTRE
• Organické filtre (v minulosti označované ako chemické) sú heterogénnou 

skupinou látok, ktorých účinok spočíva prevažne v absorpcii UV žiarenia. 

• Z chemickej stránky ide o aromatické zlúčeniny s konjugovanou karbonylovou

skupinou. 

• Vyznačujú sa vysokoúčinnou ochranou pred UVA alebo UVB žiarením (niektoré 

i kombinovane). 

• Medzi najznámejšie organické UVB filtre patria padimát O, cinamáty, salicyláty

alebo ensulizol. Medzi organické UVA filtra radíme napr. avobenzón, 

oxybenzón alebo meradimát. Medzi novšie molekuly patria tinosorb S, 

tinosorb M, či mexoryl SX a XL. 

• Organické filtre však môžu vyvolávať fotoalergické kontaktné reakcie.



ANORGANICKÉ FILTRE
• Pre tieto filtre sa pôvodne používal pojem „fyzikálne UV filtre“, podľa ich prvého 

známeho mechanizmu účinku na blokádu slnečného žiarenia odrazom a rozptylom. 

Avšak malé častice anorganických UV filtrov absorbujú aj časť dopadajúceho svetla. 

Kombinácia neselektívnej absorpcie, odrazu a rozptylu UV aj viditeľného žiarenia 

poskytuje ochranu naprieč celým UVA i UVB spektrom. Medzi anorganické UV filtre 

patrí oxid titaničitý (TiO2) a oxid zinočnatý (ZnO). 

• TiO2 je chemicky inertný, bezpečný a absorbuje alebo odráža celé UV spektrum. 

Existuje v troch kryštalických formách: atanas, rutyl a brukit, pričom každý z nich má 

rozličnú schopnosť oslabiť UV žiarenie. V koncových produktoch je povolený až do 

koncentrácie 25 %. Negatívom je nežiaduce výrazne biele sfarbenie kože po jeho 

aplikácii, čomu sa výrobcovia snažia zamedziť pigmentáciou produktov, ktorá sa 

približuje farbe kože. 



ANORGANICKÉ FILTRE II

• ZnO vytvára menej nápadnú belavú vrstvu ako TiO2 a poskytuje lepšiu 

UVA ochranu. V jednotlivých krajinách sa však postoj k nemu v rámci 

schvaľovania rôzni. Na európskom i americkom trhu je povolený.

• Pod toxickým vplyvom ZnO a TiO2 sa rozumie ich schopnosť prenikať 

do mechanizmov imunologickej obrany, tvorba komplexov s proteínmi 

a ich fotochemická aktivita. Každý výrobok s obsahom nanočastíc

(pod 100 nm) musí byť od novembra 2013 špeciálne označený 



NANOTECHNOLÓGIE

• Nanomateriály sú produkty z ultrajemných častíc s priemerom menším 

ako 100 nm, ktoré sú predmetom štúdií pri využití v rôznych odvetviach 

medicíny. Nanotechnológia a špecifické vlastnosti nanočastíc umožňujú 

ich využitie a prínos v oblasti ochranných prípravkov, pretože zlepšujú 

textúru a kozmetickú akceptovateľnosť najmä fyzikálnych UV filtrov. 



• Konzultácia: katarina.bauerova@savba.sk
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